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Od redakcji

Prezentowany tom Język, Komunikacja, Informacja jest w zamierzeniu redaktorów 
początkiem nowej serii wydawniczej o charakterze periodycznym, która powstaje 
w zakładzie infolingwistyki instytutu Językoznawstwa uniwersytetu im. adama 
mickiewicza.

Publikujemy teksty w języku polskim lub angielskim z zakresu szeroko rozumia-
nego językoznawstwa, nauk o komunikacji i informacji, a także związków między 
tymi dyscyplinami.

zbiór otwierają cztery prace legilingwistyczne. artykuł ioany costache (Bukareszt) 
poświęcony jest diachronicznej analizie aspektu performatywności w procesie integra-
cji pojęciowej na przykładach rumuńskiego dyskursu prawnego w tekstach dawnych 
i współczesnych. krzysztof kredens omawia status dowodów z opinii językoznawcy 
w systemie prawnym common law w anglii i stanach zjednoczonych. aleksandra 
matulewska i Paulina nowak analizują błędy w tłumaczeniach dokumentów unii 
Europejskiej na język polski. Elena ferran Larraz (Barcelona) pokazuje trudności 
w czytaniu dokumentu prawnego, które musi pokonać student nieznający prawa. 
znaczący wpływ języka angielskiego na rodzime języki specjalistyczne na podsta-
wie polskiego języka biotechnologii przedstawiają Patrycja kłos, Emilia maternik, 
aleksandra matulewska i Paulina Piontek.

kolejne cztery artykuły dotyczą problematyki socjolingwistycznej. z tej perspekty-
wy stefan wiertlewski charakteryzuje zapożyczenia angielskie w języku rowerowym. 
Paweł korcz i marek matulewski ukazują wpływ globalizacji na powstawanie pol-
sko-angielskiego pidżynu zawodowego w dziedzinie logistyki i informatyki. analizę 
socjolingwistyczną terminologii muzycznej funkcjonującej w subkulturze punków 
stanowi tekst marcina Lewandowskiego. fallou ngom (waszyngton) przedstawia 
zapożyczenia z języka francuskiego, arabskiego i angielskiego w senegalskim ję-
zyku wolof w kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych, kulturowych 
i religijnych.

Glottodydaktyce poświęcony jest artykuł norberta kordka. zastosowanie analogii 
w dydaktyce języka chińskiego autor pokazuje na przykładzie zdania z partykułą le 
i skopiowanym czasownikiem, konstrukcji z de i dopełnieniem komplementywnym 
oraz partykuły końcowej le .

Przemysław wiatrowski w artykule z zakresu tekstologii omawia strukturalne 
składniki spójności na przykładzie 163 listów marii konopnickiej do ignacego wa-
siłowskiego.
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o emocjonalnym podłożu wypowiedzi językowych z perspektywy biolingwistyki 
pisze Paweł nowakowski.

Tom kończy kilka refleksji Piotra nowaka i Pawła nowakowskiego na marginesie 
założeń teorii społeczeństwa informacji.

wszystkie artykuły poprzedzone są abstraktami w języku polskim i angielskim.

Piotr Nowak
Paweł Nowakowski
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IoaNa CosTaChe

The Ultimate Pledge: a Diachronic View 
of Performativity in Romanian Legal Documents

Abstrakt. Autorka bada performatywność w ramach procesu integracji pojęciowej (tzw. 
conceptual blending), zaproponowanego przez Fauconniera i Turnera (1997, 1998, 2000). 
Analizowany korpus obejmuje teksty, które powstały na przestrzeni 500 lat, i składa się z ogra
niczonego rodzaju tekstów prawnych. Performatywność przenika dyskurs prawny zarówno 
na poziomie indywidualnym (umowy, zobowiązania, darowizny itp. zawierane przez osoby 
fizyczne), jak i na poziomie instytucjonalnym (darowizny kościelne, traktaty międzynarodowe 
i sojusze/przymierza). W starszych dokumentach performatywność jest osiągana głównie za 
pomocą środków retorycznych i leksykalnych, takich jak powtórzenia i obszerne klątwy, 
mające na celu „wzmocnienie mocy performatywnej dokumentu jako autonomicznego aktu 
komunikacyjnego” (Danet & Bogoch 1992), natomiast w dokumentach z XIX i XX w. osiąga 
się ten cel za pomocą środków gramatycznych, takich jak czas gramatyczny. Performatywność 
rumuńskiego dyskursu prawnego nie jest również wolna od wpływów następujących języków: 
łaciny, starocerkiewnosłowiańskiego, francuskiego i (od niedawna) angielskiego. 

Abstract. This is an investigation of performativity in the framework of conceptual blending 
developed by Fauconnier and Turner (1997, 1998, 2000). The corpus under investigation 
spans more than 500 years and consists of a limited range of legal text types. Performativity 
permeates legal discourse both at the individual level (contracts, pledges, donations etc. con
cluded between natural persons) and at the institutional level (church donations, international 
treaties and alliances). In earlier documents, performativity is achieved mainly by rhetorical 
and lexical means, such as repetition and elaborate curses meant “to enhance the performative 
potential of documents as autonomous communicative acts” (Danet & Bogoch 1992), while 
in 19th and 20th century documents it tends to be achieved by grammatical means, such as 
tense. Performativity in Romanian legal discourse may also be influenced by interference 
from Latin, Church Slavonic, French and (more recently) English. 

1. Rationale

The reason for choosing this topic is twofold: on the one hand, “La diachronie 
n’est pas seulement un regard sur le passé lointain. C’est un point de vue évolutif 
qui suit les mouvements même récents” (Cornu 2000: 40). On the other hand, there 
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is an acknowledged need for comparative studies: “the portrait of the transitional 
legal document which emerges from the analysis is probably not unique to wills, or 
even to AngloSaxon materials […] the drift to written documentation, and to the 
constitution of binding legal acts through writing, was taking place at different rates 
all over Europe” (Danet & Bogoch 1994: 128).

2. Theoretical assumptions

The theoretical underpinnings come from two distinct areas of pragmatics: one is 
the (by now classic) concept of performativity, as amended in recent developments 
of cognitive linguistics, and the other is the concept of blending, as proposed by 
Fauconnier and Turner (1997, 1998, 2000).

2.1. Performativity

In a broad definition, performative phrases “effect what they signify” (Michael 
Dummett, quoted in Miller 2000: 156). The contrast between depictive and performa
tive uses of language involves the causal relationship between two mental spaces, one 
for the representation and one for the represented (sweetser 2000). Thus, in the case 
of depictive utterances, there is a wordtoworld direction of fit, and the represented 
space is ontologically prior to the representation space, while in the case of performa
tive utterances, there is a worldtoword direction of fit, where the represented space 
is caused by the representation space. Performativity obtains when a form whose 
unmarked function is depictive is used with the opposite direction of fit, i.e. “the 
words bring about the described world state, and are thus ontologically and causally 
prior to it” (Sweetser 2000: 310). According to this revised framework, performa
tivity is seen as “mentalspace blending (in Fauconnier and Turner’s terminology) 
wherein structure is transferred from a representing space to the space represented” 
(Sweetser 2000: 305).

2.2. Blending

Blending is defined (in Fauconnier & Turner 1997 and subsequent work) as a cog& Turner 1997 and subsequent work) as a cogTurner 1997 and subsequent work) as a cog
nitive process that operates over mental spaces and whose operational value ranges 
over probably all cognitive phenomena, including categorization, inference, metaphor, 
analogy, counterfactuals, concept combination, and the generation of hypotheses (but 
see Bache 2005, Brandt 2005, for caveats regarding excessive recourse to this concept). 
Blending consists of the conceptual projection of two mental spaces (the input spaces) 
onto a third space called the “blended” space. “The blend inherits partial structure 
from the input spaces and has emergent structure of its own” (Fauconnier 1997: 149). 
The blend’s emergent structure is the result of three interrelated factors:
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– c o m p o s i t i o n: “taken together, the projections from the inputs make new 
relations available that did not exist in the separate inputs” (Fauconnier 1997: 150);

– c o m p l e t i o n: “knowledge of background frames, cognitive and cultural 
models, allows the composite structure projected into the blend from the Inputs to 
be viewed as part of a larger selfcontained structure in the blend. The pattern in the 
blend triggered by the inherited structures is ‘completed’ into the larger, emergent 
structure” (Fauconnier 1997: 149–150);

– e l a b o r a t i o n: “cognitive work performed within the blend, according to its 
own emergent logic” (Fauconnier 1997: 150).

In addition to the three spaces mentioned above, there is one further middle space 
called the “generic” space, which contains abstract information consisting of the roles, 
frames and schemas common to the source and target spaces. “Blending involves the 
establishment of partial mappings between cognitive models in different spaces in the 
network, and the projection of conceptual structure from space to space” (Coulson 
& Oakley 2000: 178, emphasis mine, I.C.).

2.3. Why blending and performativity?

Leaving aside its applicability to multiple levels of analysis, blending theory, as 
a general theory of meaning construction, has become a useful way of enabling us to 
understand language within a broader picture of human thought and activity. Blending 
allows us to integrate pictures that do not coexist in real life, which has implica
tions for contexts where alternatives need to be considered. This framework turned 
out to be particularly useful in analysing the types of data presented in Section 4, for 
reasons having to do with the conceptual structure of the performative statements 
contained in them; the concept of blending lent itself perfectly to the analysis, since 
“performative statements recruit mappings between elements in the representation and 
the represented space based on identity, similarity, metonymy, and analogy” (Coulson 
& Oakley 2000: 185).

3. Performativity in legal documents: means of achieving it 

“Performativity and modality are the linguistic means which express the institu
tional ideology of the role relationship involved in legislative rulemaking” (Maley 
1994: 22). A distinction has been operated between firstorder performatives, which 
can be either implicit or explicit (the classic AustinSearle framework, with subsequent 
amendments), and secondorder performatives: curses, ordeals, witnesses, writing, 
seal, signature, notarisation. Both categories are used extensively in legal interaction, 
the former as “operative verbs” or other types of utterances, as they are known by 
the legal profession, and the latter as additional means of reinforcing the content of 
a legally binding act. 
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4. The corpus

The corpus is structured according to two ordering criteria: the type of (second
order) performatives employed, and chronology (with minor deviations from strict 
chronology).

4.1. Curses: European “standard”, local variation

“Curses are… evidence of growing awareness of the performative potential of 
writing” (Danet & Bogoch 1992: 132). “Curses are mobilised to strengthen the per
formative potential of the document: they are secondorder performatives mobilised 
in support of firstorder ones” (Danet & Bogoch 1994: 115). There is a general 
pattern, at its most visible in the si quis (whoever) clause: whoever breaks the 
provisions of the legal document shall suffer the consequences described in the 
curse. Compare AngloSaxon wills (Danet & Bogoch 1992 and 1994), and Catholic 
excommunication formulas and books of curses:

(1) “the company in eternal flames of Korah, Dathan, Abiron, Judas, Pilate, 
Ananias, Sapphira, Nero, Decio, Herod, Julian, Valerian, Simon Magus, 
and the devil” (Little 1993: 9)

(2) “but if they are not willing to change, then let them accept from God 
and Saint Martial damnation with the devil and his angels in hell, and 
may they burn in eternal fires with Dathan and Abiron”1 (curse from the 
French Abbey of St. Martial, late 10th century) (Little 1993: 13) 

(3) “drain out through their bowels like the faithless and unhappy Arius” 
(cathedral of Reims, end of ninth century) (Little 1993: 121)

Romanian data (year of the document in bold, examples in italics, translation in 
square brackets; diacritics have been omitted):

(4) 1435: 
Iar cine dintre noi nu va sluji dupa dreptate lui Ilieas Voevod, pe acela Craiul, Domnitorul, il va 
pedepsi si inca sa fie blastamat de Dumnezeu si de Precurata Maica si de cei patru evanghelisti 
si de cei 12 sfinti fruntasi apostoli si de cei 318 sfinti purtatori de Dumnezeu parinti, cari au fost 
la Nicheia si de toti sfintii. Iar cine ar strica, acesta sa fie blastamat, sa fie asemenea lui Iuda si 
blastamatului Arie si sa aiba parte cu aceia, cari au strigat contra stapanului Hristos si sangele lui 
asupra lor si asupra copiilor lor. (Costăchescu 1932: 690) [And whosoever shall not serve Prince 
Ilieas in fairness shall be punished by the King, the Lord, and furthermore he shall be cursed by 
God and by the Holy Virgin and by the four evangelists and by the 12 holy firstcalled apostles and 
by the 318 Godbearing fathers of Nicaea and by all the saints. And whoever does wrong shall be 
cursed to be like Judas and the accursed Arius, and shall share the lot of those who cried against 
Christ our Lord, and His blood shall be upon them and upon their children.] 

1 Num. 26: 9–10.
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(5) 1439a: donation by the prince to a monastery
Iar cine ar vrea sa cerce si sa strice aceasta danie a noastra, acesta sa fie blastamat de Domnul 
Dumnezeu si de Preacurata lui Maica si de cei 12 sfinti fruntasi si apostoli si de patru evanghelisti 
si de 318 sfinti parinti, cari au fost la Nicheia si sa fie asemenea lui Iuda si blastamatului Arie si 
sangele lui sa fie asupra lor si asupra copiilor lor si in veacurile fara sfarsit, amin. (Costăchescu 
1932: 33) [And whosoever should try and attempt to breach this our donation, may he be cursed by 
our Lord God and by his Holy Mother and by the 12 firstcalled apostles and by the four evangelists 
and by the 318 holy Nicene fathers, and may they be like Judas and the accursed Arius, and his 
blood shall be upon them and upon their children, from here to eternity, amen.]

(6) 1439b: donation by the prince to a monastery
Iar cine ar strica aceasta danie a noastra si porunca sau ar calca-o, unul ca acela sa fie blastamat de 
Domnul nostru Isus Hristos si de toti sfintii. (Costăchescu 1932: 40) [And whoever breaks or breaches 
this our donation and injunction shall be cursed by our Lord Jesus Christ and by all the saints.]

(7) 1443: Stefan cel Mare confirms a previous donation to a monastery
Iar cine s-ar incerca sa le ia sau sa le strice orice din aceia ce scrie mai sus, acela sa fie blastamat 
de Domnul Dumnezeu atottiitorul, facatorul cerului si pamantului si de Preacurata Nascatoare de 
Dumnezeu si de cei 12 apostoli si de cei 4 evanghelisti si de cei 318 purtatori de Dumnezeu parinti, 
asemanandu-se lui Arie cel fara de Dumnezeu, hulitorul sfintei Troite, si sa fie asemenea lui Iuda 
Iscarioteanul vanzatorul si sa aiba parte cu cei ce au strigat asupra lui Hristos, Domnul nostru 
si zisera: sangele lui asupra lor si asupra copiilor lor. (Costăchescu 1932: 189) [And whosoever 
should try to take away or to breach any of the abovewritten shall be cursed by the Lord our Al
mighty God, maker of heaven and earth, and by the Holy Mother of God, and by the 12 apostles 
and by the 4 evangelists and by the 318 Godbearing fathers, and shall be like the godless Arius, 
who defamed the holy Trinity, and shall be like Judas Iscariot, the traitor, and shall share the lot 
of those who cried against Jesus our Lord and said (that) his blood would be upon their heads and 
upon their children’s.] 

(8) 1594: Mihai Viteazul renews a previous document 
Si inca am intarit si am pecetluit acest asezamant al domniei meale, impreuna cu prea sfintitul 
parintele nostru vladica Mihail si am legat cu mare blestem si cu groaznica afurisanie, ca oricine 
s-ar ispiti a strica si a le lua, aceluia sa-i strice dumnezeu trupul lui si in veacul viitor sufletul lui, 
si sa fie blestemat de 318 sfinti parinti de la Nicheia. (Potra 1961: 81, 82) [And furthermore we 
(have) reinforced and we (have) sealed this decision of my highness, along with his holiness our 
metropolitan bishop Mihail, and we have bound it with a great curse and a terrible anathema, so 
that whoever should try to undo it and take them shall have his body undone by god and his soul 
undone in the age to come, and shall be cursed by the 318 holy fathers of Nicaea.]

(9) 1629: Prince Alexandru confirms ownership of a plot of land
…pre acela domnul dumnezeu sa-l zdrobeasca aici cu trupul, iar in veacul viitor sufletul lui, si sa 
fie proclet si anatem, de Tatal si de Fiul si de Sfantul Duh, Troita sfanta de o fiinta si nedespartita, 
si de 318 sfinti parinti de la Nicheia, si parte sa aiba cu Iuda si cu Aria la un loc. (Potra 1961: 
91) […his body shall be broken by god here in this world, and in the age to come his soul shall be 
broken, he shall be a traitor and anathema shall be on him, in the name of the Father, the Son and 
the Holy Ghost, a holy and undivided Trinity, and by the 318 holy fathers of Nicaea, and his lot 
shall be that of Judas and Arius.] 

(10) 1650: act issued by the Patriarch of Jerusalem
…la sfarsenie sa ia cu paganie si la ziua infricosatei judecati sa nu-i fie milostiv dumnezeu, si foc, 
spuza, vant si vifor sa-i fie partea paharului lui, impreuna cu Iuda si cu Aria si sa dobandeasca 
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bubele lui Gheezi, sa-l bata Dumnezeu ca pe Datan si Aviron, si acestea sa i se intampleze lui a le 
nemeri in valea maicii focului, sa fie afurisit de 318 sfinti parinti de la sabor Nicheii. (Potra 1961: 
107) […on Doomsday may he be cast aside with the heathens, may god be merciless to him at the 
last judgment, and may fire, ashes, wind and blizzards be his lot, along with Judas and Arius; may 
he be plagued, may God strike him as he struck Dathan and Abiron; may all these come upon him 
in the valley of the mother of fire, may he be anathemised by the 318 holy fathers of the Nicene 
council.] 

(11) 1463: Stefan cel Mare makes a donation to a monastery
Iar cine s-ar incerca ca peste aceasta carte a noastra sa se amestice, ori in ce, in hotarul manas-
tiresc, acesta este protivnicul nostru si al cartii noastre si va vedea asupra sa pedeapsa noastra. 
(Costăchescu 1933: 46) [And whoever should try to go against this act of ours, and in any way to 
change the milestones of the monastery, shall be our enemy and the enemy of our act and shall see 
our punishment come upon him.]

(12) 1670: Theodosius, Metropolitan Bishop, issues a “curse letter” (an aside 
on curse letters: these were coercive instruments used in extreme cases 
in order to prevent perjury; ironically, although they were issued by the 
church, they came to be prohibited by the same church, on the grounds 
of being clear instances of “the Lord’s name being taken in vain”).

Deci cine va sti pentru aceaste locuri ce scriu mai sus si cu direptu le vor marturisi, sa fie ertati si 
blagosloviti, iar cine le vor sti si le vor tagadui si cu dereptul nu le vor marturisi, unii ca aceia sa 
fie procleti, afurisiti, anathema de domnul nostru Is. Hs. si de 318… Nechiia, asijderea sa fie si de 
vladicia mea; ceriul, pamantul sa sa treaca, fierul, pietrile, leamnele sa sa topeasca si sa putrezeasca, 
iar trupurile unora ca aceia sa stea intregi, neagre, unflate si nedezlegate dupa moarte in veaci, parte 
sa aiba cu Iuda si cu Ariia la un loc. Si de casele lor si de bucatele lor sa nu se aleaga ca prahul. 
Aceasta scriem, intarim, pecetluim. Intr-alt chip nu va fi. (Potra 1961: 151) [So whoever knows 
about these things written above and confesses in earnest, may they be forgiven and blessed; and 
whoever knows and denies them and fails to make true confession, may they be (deemed) traitors 
and cursed and anathemised by our lord Jesus Christ and by the 318… Nicaea, and by myself the 
metropolitan bishop; the heaven and earth shall perish, iron, stone and wood shall rot and decay, 
but may the bodies of such traitors remain whole, black, swollen and forever bound after death, and 
may they share the lot of Judas and Arius. May their homes and crops turn to less than dust. This 
we write, reinforce and seal. So be it, and in no way otherwise.]

(13) 1694: donation by an individual to a monastery
…s-ar ispiti si ar sparge aceasta danie, unii ca aceia sa fie afurisiti de domnul nostru Is. Hs. si de 
318 sfinti parinti de la sabor de la Nichiia si sa aiba parte cu Iuda si cu afurisitul Ariia la un loc. 
(Potra 1961: 207) […(whoever) attempts to breach this donation, may people like those be anath
emised by our lord Jesus Christ and by the 318 holy fathers of the Nicene council, and may they 
share the lot of Judas and of Arius the anathemised.]

(14) 1794: will
Iar care din rudele mele au din neamul mieu, au din neamul barbatului mieu s-ar scula si ar strica si 
ar stramuta aceasta adevarata diiata a mea, si ar face alta suparare, unii ca aceia sa fie neertati, si 
sa fie sub blestemul sfintilor parinti de la Nicheia si sa n-aiba unde veni dupa mine. (Potra 1961: 589) 
[And whoever of my relatives or of my husband’s relatives were to come forth and break or change 
this true will of mine, or cause any other trouble, may people like those be unforgiven, may they come 
under the curse of the holy fathers of Nicaea, and may they have nowhere to come after me.]
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(15) 1797: will
Iar oricare va indrazni, ori din partea bisericeasca, ori din partea politiceasca a strica acest diataxis 
al meu, sa fie supt blestemul celor sapte soboara si la infricosata judecata sa dea seama. (Potra 
1961: 609) [And whoever shall try, either on the church side, or on the political side, to breach this 
will of mine, may he come under the curse of the seven councils and may they be held accountable 
on the day of the last judgment.]

4.2. Suzerainty and faith: an aside on the binding ritual

“Frequently there was manipulation of physical objects. For example, the transfer of 
land might involve the symbolic transfer of a clod of dirt from the property in question” 
(Danet & Bogoch 1994: 101). There used to be a similar Romanian custom described 
by historians in relation to disputes regarding milestones and boundaries: the socalled 
judgment “with the ground (literally, ‘furrow’, ‘swath’) on one’s head”, in which the 
parties covered their heads in dirt when stating their case.

(16) 1433: Prince Ilieas promises King Wladislaw of Poland loyalty and help 
against his enemies 

...assumpsimus et pollicemur tacto dominice crucis ligno, obligantes nos, more et adinstar aliorum 
dominorum ducum katolicorum, consuetudinaria lege fidei ortodoxe ... fideles nos esse attenta 
constancia. (Costăchescu 1932: 649) [...we promise, tounching the wood of the Lord’s cross, bind
ing ourselves according to the custom and manner of other, Catholic rulers, and according to the 
customary law of Orthodox faith… to be constantly loyal.]

4.3. A modern touch: informed consent, free will, witnesses, seals

(17) 1393: Roman, ruler of Moldavia, pledges to accept the suzerainty of King 
Wladislaw of Poland

...de buna voe, de nimene nesilit, ci din bun si intelept sfat al slugilor noastre si al panilor nostri 
credinciosi si cu invoirea intregei Tari a Moldovei, fara nici o sila, am fagaduit si fagaduim si dam 
inscris vecinic, fagaduind cu credinta si dreptate curata, sa slujim slujba credincioasa si cu copiii 
nostri, cari sant acuma si vor fi in viitor, si cu boerii nostri si slugile noastre si cu toata Tara Moldovei, 
neinvinsului Vladislav, din mila lui Dumnezeu, craiu al Poloniei [...] Iar pentru mai mare credinta 
am poruncit sa se atarne pecetea noastra catra aceasta carte a noastra. (Costăchescu 1932: 608) 
[of our own free will, not under duress, but following the good and wise advice of our loyal pans 
and with the consent of the entire country of Moldavia, under no constraint, we promised and we 
promise and we give perpetual record, promising in faith and untainted justice, to be loyal servants, 
both we and our children that we have now and those we may have in the future, with our boyars 
and our servants and the entire country of Moldavia, to Wladislaw the unvanquished, by the grace 
of God king of Poland […] And for greater faith we have ordered our seal to be appended to this 
act of ours.]

(18) 1433: Prince Ilieas grants trading privileges to the Saxon and Szekely popu
lation of Sibiu, Sighisoara, Locrih, Sebes, Sinca, Varhias and Miercurea

… sigillum nostrum… iussimus supappendi. [we have ordered our seal to be appended.]



18 I. CosTaChe

4.4. Past and present: the blending of tense

This is one characteristic which can be traced back to the earliest records and 
whose regular reemergence is probably due to the influence of various languages 
used for legal purposes (from Latin to Church Slavonic, then French and English).

(19) 1387: Petru, ruler of Moldavia, pledges allegiance to Wladislaw, King of 
Poland

In nomine dei amen. […] omagium prestitimus et prestamus […] promittimus et spondemus 
(Costăchescu 1932: 599) [In the name of God, amen. We have brought and we bring homage […] 
we have promised and we solemnly promise]

(20) 1393: Roman, ruler of Moldavia, pledges to accept the suzerainty of King 
Wladislaw of Poland

... am fagaduit si fagaduim [...] Si am fagaduit si fagaduim sa fim cu credinta si sa nu cautam, 
nici sa avem pe alt domnitor (Costăchescu 1932: 608) [we promised and we promise […] And we 
promised and we promise to be loyal and neither seek, nor have another liege]

(21) 1395: Stefan cel Mare and the Moldavian boyars pledge allegiance to 
King Wladislaw of Poland and promise him help against his enemies

...am fagaduit si fagaduim iubitului nostru Domn, Craiului Poloniei ... ca vom fi credinciosi 
(Costăchescu 1932: 613) [we promised and we promise our beloved Suzerain, the King of Poland… 
to be faithful]

(22) 1859: decree issued by Prince A.I. Cuza
Am ordonat şi ordonăm: Am numit şi numim… [published in the Official Gazette (Monitorul Oficial 
no. 95, 10 August 1859)] [we ordered and we order: we appointed and we appoint]

(23) 1861: Monitorul Oficial no. 271, 11 December 1861
am decretat şi decretăm [we decreed and we decree]

4.5. Overt performatives (“operative words”)

(24) Circa 1444: Stefan cel Mare makes peace with the population of Brasov
Nunc, Dei per graciam, sumus in regno nostro pacifice. Quere Vestre Universitatis petimus Amicicias 
et Fraternitates... (Costăchescu 1932: 724) [Now, by the grace of God, we are at peace with you. 
Therefore we ask of you friendship and fraternity.]

(25) 1460: Stefan cel Mare renews a previous donation 
am dat si am intarit (Costăchescu 1933: 35) [we gave and we reinforced]

(26) 1463: Stefan cel Mare makes a donation to a monastery
dam si intarim (Costăchescu 1933: 46) [we give and we reinforce] 

(27) 1594: Mihai Viteazul renews a previous document
am socotit si am ales (Potra 1961: 81) [we pondered and we chose] 
am dat si am miluit (Potra 1961: 81) [we gave and we bestowed] 
asa am tocmit si am dat (Potra 1961: 82) [thus we settled and we gave]
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(28) 1626: Prince Alexandru confirms a document
Da domnia mea aceasta porunca […] Am cautat si am judecat dupa dreptate si am adeverit domnia 
mea (Potra 1961: 83) [My highness gives this order […] My highness inquired and judged accord
ing to justice and certified]

(29) 1626: contract of sale between natural persons
si l-am vandut noi de a noastra buna voie (Potra 1961: 85) [and we sold it of our own free will]

(30) 1659: contract of sale between natural persons
Adeca eu Rada lui Mihai, fata lui Antonie croitorul ot Bucuresti, scriu si marturisesc… (Potra 
1961: 120) [Namely I, Rada, wife of Mihai, daughter of Antonie the tailor, from Bucharest, write 
and testify that…]

(31) 1669: contract of sale between natural persons
Adeca eu Stan ot Bucuresti scris-am si marturisesc cu acesta al meu zapis… (Potra 1961: 146) 
[Namely I, Stan from Bucharest, wrote and testify by this deed of mine…]

(32) 1708: pledge between natural persons
…noi neavand banii ca sa-i dam, ne-am legat cu acest zapis al nostru ca sa-i dam banii da acum 
intr-un an si am pus zalog pentru acesti bani din locul nostru (Potra 1961: 244) […not having money 
to give him, we bound ourselves by this deed of ours to give him the money in a year’s time, and 
we pledged our plot of land for this money that we owe]

(33) 1792: Prince Mihai Constantin Sutu grants privileges to a modern mill
…inzestram aceasta fabrica ce noua nascocita iaste intr-aceasta tara, cu cele din jos privileghiuri 
(Potra 1961: 567) […we grant to this mill, which is the first of its kind in our country, the privileges 
below]

(34) 1794: agreement between natural persons concerning land ownership 
…dau adeverinta mea de incredintare… dau incredintare… adeverez (Potra 1961: 579) [I testify for 
assurance… I assure… I certify]

(35) 1807: a clerk is given a pension by the prince
facem Domnia Mea mila (Diculescu 1970: 67) [my highness takes pity on…]

(36) 1819: a parish priest commissions a carpenter to work on a new church, 
and the carpenter binds himself to meet the priest’s requests

Deci ma leg cu tarie printr-acest zapis (recurrent formula, Potra 1961: 726) [So I strongly bind 
myself by this deed]

(37) 1832: act issued by Paul Kisseleff, President Plenipotentiary of the Assem
blies, AidedeChamps General

J’appreuve le contenu des dispositions arrêtés dans le sus-dit procès verbal; en conséquence le 
Conseil est autorisé à procéder à la mise à exécution. (M.Of. 1932: 3)

(38) 1833: contract between the Council of Bucharest and the butchers’ guild
ne fagaduim (Potra 1961: 730) [we promise]  
ne indatoram (Potra 1961: 730) [we take it upon ourselves to…]
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(39) 1881: Monitorul Oficial no. 15(27), March 1881
Art. I. România ia titlul de regat. Domnul ei, Carol I, ia, pentru Sine şi moştenitorii Sei, titlul de 
Rege al României [Romania adopts the title of kingdom. Its ruler, Charles I, adopts for Himself and 
his heirs the title of King of Romania]

(40) 1887: trade and navigation treaty between Romania and Turkey
Art. 1. Guvernul imperial otoman declara ca… (Ionaşcu et. al. 1971: 476)  
[Art. I. The Imperial Ottoman Government states that…] 
Art. II. Guvernul regal al Romaniei declara ca… (Ionaşcu et. al. 1971: 476) 
[Art. II. The Royal Government of Romania states that…]

Since the 18th century, the Romanian legal jargon has been influenced by Greek, 
Russian, French, and (currently) EU conventions. In 20th century performative for
mulas, there is a marked preference for the future tense replacing the present (the 
law shall enter into force / shall be enacted; the Seller shall forfeit all claims etc., 
instead of enters, is enacted, forfeits). 

5. The evolution of blended performative spaces 

In curses we can detect the following pattern, consisting of two depictive input 
spaces and a performative blended space:

– input space 1: depictive, someone breaches some provision of the act
– input space 2: (?depictive), Biblical scenarios of betrayal and subsequent pun

ishment
– generic space: the concept of justice
– the blend: the inputs are projected onto/into a space that enhances the perfor

mative potential of the written record (or, in the case of “curse letters”, validates the 
testimony and allows it to be used as evidence in court)

Binding formulas and the touching of ritual objects (the cross, the sword etc.) fit 
into the same general pattern:

– input space 1: depictive, a man speaks while touching a wooden or metal object
– input space 2: symbolic, a vassal accepts his (and his country’s) subordinate 

status by uttering the specific performative formula and making a commitment 
before God

– the blend: performative, change of status 

In the transition to a modern format (involving seals, witnesses, free will, in
formed consent), we can trace the development of the generic space of “justice (and 
its administration)” as we know it, by the blending of tenses:

– input space 1: depictive, past tense
– input space 2: depictive, present tense
– the blend: performative
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6. Conclusion

Reference should be made again to Bache (2005) and Brandt (2005), who warn 
against excessive recourse to the blending framework. The method developed above 
does not purport to be incontestable, and the analysis has no claim to infallibility. 
however, this approach to diachronic data opens new avenues for research: to what 
extent can blending account for the performativity of current enacting formulas? Is 
this framework appropriate for investigating other phenomena pertaining to the lan
guage of the law? Can translation be viewed as blending? (e.g., in the translation of 
the acquis communautaire: the source and target language / the source and target law 
systems as input spaces, law as the generic space, etc.). The application of blended 
space theory to genre analysis would probably yield equally interesting results – or 
lead to equally challenging questions.
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Krzysztof Kredens

On the Status of Linguistic Evidence in Litigation

Abstrakt. Autor omawia status dowodów z opinii językoznawcy w systemie prawnym 
common law w Anglii i USA. Następnie przedstawia kwestię dowodów z opinii języko-
znawcy w Polsce. Wysuwa wniosek, że naukowe znaczenie takich dowodów jest tylko 
jednym z determinantów jego znaczenia prawnego. Wydaje się, iż znaczenie dowodów 
z opinii językoznawcy w kontekście prawnym jest jednocześnie uwarunkowane czynnikami 
innymi niż faktyczny stan rzeczy ustalony przez biegłego.

Abstract. The author discusses the status of expert linguistic evidence in common law 
systems of England and the USA. Then he touches upon the issue of linguistic evidence 
in Poland. It is concluded that the scientific validity of expert evidence is only one of 
the determinants of its legal status. It appears that the status of linguistic evidence in the 
legal setting is simultaneously conditioned by factors other than the scientific actuality 
of expert findings.

1. Introduction

Forensic linguistics has undergone an unprecedented academic growth in the last 
two decades. From a somewhat exotic enterprise banned to the most obscure corners 
of Academia, it has flourished into a fully-fledged scientific field. This status trans-
formation came about with the recognition that having consolidated linguistic and 
legal interests into an applied discipline, forensic linguistics can address and control 
crucial social issues. 

Social reality is governed by certain laws, the provision and execution of which 
depends upon legislative and judicial activity. Forensic linguistics and the law are thus 
directly related. This paper considers why the relationship is by no means a harmonious 
one. The considerations below will be limited to the status of linguistic expert evidence 
in the legal systems of England and the United States, though a reference will also be 
made to the Polish judiciary. It is understood, at the same time, that the problems dis-
cussed apply in a broader legal context, i.e. are representative of legal systems based 
on English common law as well as modern Roman law. By linguistic evidence will be 
understood the testimony of a linguist giving expert evidence in a court of law.
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2. Legal terminology

Before proceeding, a few key terms need to be explained for the sake of avoiding 
terminology confusion. To begin with, it should not be unreasonable to clarify the 
notion of evidence, as used in the legal context:

Evidence [is a]ny species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by 
the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, exhibits, concrete 
objects, etc., for the purpose of inducing belief in the minds of the court or jury as to their conten-
tion. (Black 1997: 555)

Expert evidence, in turn, is normally defined as: 
evidence the relevance and probative value of which depends upon the witness having some special 
knowledge or skill, other than having directly perceived a fact. (Robertson and Vignaux 1995: 199)

It differs from expert testimony in that the latter is used to denote “opinions stated 
during trial or deposition by a specialist qualified as an expert on a subject relevant 
to a lawsuit or a criminal case” (Hill and Hill 1995: 124), or, in other words, “what 
the witness thinks, believes, or infers in regard to facts in dispute, as distinguished 
from his personal knowledge of the facts themselves” (Black 1997: 1093). 

In the common law systems of England and the United States, any evidence, before 
actually being utilised in either an incriminating or exculpatory capacity, has to be al-
lowed to be introduced at trial – or admitted. Admissible evidence is that “which the 
trial judge finds is useful in helping the trier of fact and which cannot be objected to on 
the basis that it is irrelevant [or] immaterial (...)” (Hill and Hill 1995: 12) To qualify as 
admissible, evidence must then be relevant, i.e. “tend to establish material proposition” 
(Black 1997: 47); relevancy is the basic rule of evidence law. The rule provides that:

evidence which is relevant is admissible unless it is excluded by some other rule or its probative 
value is outweighed by its prejudicial effect. (Robertson and Vignaux: 1995: 202)

Once admitted, expert testimony can be found to constitute either probative 
evidence, i.e.:

means having the effect of proof; tending to prove, or actually proving an issue; that which furnishes, 
establishes, or contributes toward proof. (Black 1997: 1203)

or corroborating evidence, which is “supplementary to that already given and tending 
to strengthen or confirm it” (Black 1997: 344). In real-life legal contexts linguistic 
evidence is hardly ever probative and often corroborating. 

3. Expert and linguistic evidence in common law systems

3.1. England

In England the admissibility of expert evidence in criminal trials is regulated by, 
inter alia, provisions contained in the 1988 Criminal Justice Act. Procedural rather 
than constrictive, they do not impose any special requirements for the admissibility 
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of expert evidence other than relevance and reliability. As a result “a field need not 
be generally accepted before expert testimony is admissible but it must be sufficiently 
established to be reliable” (Uglow 1997: 619). In reality, any expert witness must 
establish his/her credentials, which should be the result of practical experience and/or 
professional qualification (Uglow 1997). He or she is therefore expected to give full 
details of his/her education, training, publications and experience, including experience 
as an expert witness. (Robertson and Vignaux 1995). Whether the witness qualifies 
as an expert is invariably resolved by the judge, as is the issue of whether a field is 
sufficiently established. 

In the main, English judges view expert opinions on language use with caution. 
This is especially so in cases where questions relating to contested meaning must be 
resolved (but not limited to them). Judges are often disinclined to admit (let alone 
commission) such testimony on the grounds that they themselves, as native speak-
ers, have got the capacity to understand and unequivocally interpret the meaning of 
the linguistic matter in question. Judges’ reluctance to consider linguistic evidence 
on meaning is exemplified by an English Court of Appeal ruling in a case of assault 
occasioning actual bodily harm, as described in Stubbs (1996). Lord Chief Justice, 
having rejected linguistic testimony demonstrating how the language of a lower-court 
judge’s summing-up may have influenced the decision of the jury, proclaimed that: 

(...) what the meaning is of the language used by a learned Judge in the course of his directions to 
the jury is a matter for this Court to determine and is not a matter for any linguistic expert. (Stubbs 
1996: 239)

Coulthard (1997) reports on a case in which he gave evidence as expert witness. 
The accused, found guilty of carrying out four armed robberies in the Liverpool area 
in April 1986, claimed that a police officer had fabricated the record of a journey in 
a police car the accused made with him and two other police officers to determine 
his wherebouts at the time when one of the robberies took place. From a linguist’s 
point of view, the results of Coulthard’s analysis showed unequivocally that the 
document had indeed been fabricated, but nevertheless failed to convince the court. 
However, in another case where Coulthard provided expert evidence on authorship 
(Regina v. Derek William Bentley 1998), the Appeals Court not only admitted it but 
found relevant as well, which resulted in a posthumous pardon for the defendant, 46 
years after he was executed for a crime he had not committed. The Bentley case is 
certainly a milestone for the use of linguistic evidence in litigation.

In yet another case relating to authorship attribution, stylometric evidence was 
proffered in the Court of Appeal, which – having rejected it – pointed to “the absence 
of a broad enough basis for this stylometric research” (Regina v. St Germain 1977; in 
Robertson and Vignaux 1995: 186), as well as stated that “[the expert witness] had been 
unable to advance his conclusions beyond that of hypothesis” (idem). At the same time, 
however, stylometric evidence has been admitted in a number of cases [e.g. The Queen 
v. McCrossen (1991) or Regina v. Mitchell (1993)], although with no significant impact 
upon the verdict. As Robertson and Vignaux (1995: 186) find, “no ruling relating to the 
admissibility of the stylometric evidence appears to have been recorded”.
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3.2. USA

Based upon English common law, the legal system of the United States has as 
one of its precepts the doctrine of precedent. In the main, it consists in applying by 
the judges principles of law which, rather than being enacted by legislative bodies, 
are the result of earlier judicial decisions, or precedents. As regards expert evidence 
two cases in particular have had an enormous impact upon its legal status: Frye v. US 
and Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals.

The most common standard for the admissibility of scientific evidence in the 
United States is known as the Frye rule, so named in recognition of the 1923 federal 
court case of James Frye, a man accused of murder. Frye’s lawyer urged the court to 
admit in evidence the results of a polygraph test on the grounds of the general rule 
allowing experts to testify on matters of specialised experience or knowledge. Because 
the polygraph was a new technology, however, the court imposed a more stringent 
rule; refusing to admit the evidence, it justified its decision in the following way: 

Just when a scientific principle or discovery crosses the line between the experimental and de-
monstrable stages is difficult to define. Somewhere in this twilight zone the evidential force of the 
principle must be recognised, and while courts will go a long way in admitting expert testimony 
deduced from a well-recognised scientific principle or discovery, the thing from which the deduction 
is made must be sufficiently established to have gained general acceptance in the particular field to 
which it belongs. (Frye v. U.S., 293 F. 1030: 1923)

The Frye ruling proved momentous. Having imposed requirements for admissibili-
ty additional to evidential relevance, it set the standard for the use of expert evidence 
for the next seventy years; it was not until 1993 that a ruling in a civil case marked 
the end of the “general acceptance” test.

In 1993 William Daubert, a US citizen, sued for damages the manufacturers of 
a prescription drug marketed under the name Bendectin, which – developed to relieve 
symptoms of nausea during pregnancy – he claimed to have caused his children’s birth 
defects. Most notably, the plaintiff introduced evidence by expert witnesses whose 
testimony had not been subjected to peer review. On June 28th 1993, the US Supreme 
Court decided that the Frye test was no longer valid and that it was superseded by 
Federal Rules of Evidence. Instead of “general acceptance” in the scientific commu-
nity, the Daubert standard requires an independent judicial assessment of reliability, 
as stated in the verdict:

Faced with a proffer of expert scientific testimony under Rule 702, the trial judge (...) must make 
a preliminary assessment of whether the testimony’s underlying reasoning or methodology is scientifi-
cally valid and properly can be applied to the facts at issue. (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 
951 F.2d 1128: 1993)

Federal Rule of Evidence 702 governs the admissibility of expert testimony and 
provides that: 

If scientific, technical, or other specialised knowledge will assist the trier of fact to understand 
the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, 
experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise. (Fed. 
R. Evid. 702: 1975)
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The Rule therefore has three crucial requirements: 1. the expert may testify about 
substance relating to scientific, technical, or other specialised knowledge, 2. the ex-
pert’s testimony must assist the trier of fact, and 3. the expert must qualify as such by 
knowledge, skill, experience, training, or education. The determination as to whether 
these requirements are satisfied rests with the judge, who – as Daubert provides – is 
required “to play a more pro-active role as gatekeeper in relation to scientific testi-
mony” (Uglow 1997: 619). 

So far as linguistic evidence is concerned, it has enjoyed mixed fortunes in US 
courtrooms. This is especially true of voiceprint identification, which – though at one 
time (in the 1960s and 1970s) was generally accepted as scientifically tenable – to-
day is not normally seen as meeting the criteria of Federal Rule of Evidence 702. 
Mentioned here must be the Prinzivalli case (cf. Labov and Harris 1994), in which 
the testimony of a phonetic rather than acoustic nature resulted in the acquittal of 
a defendant accused of felony. Also admitted is typically evidence on the authorship 
of written material, most often wills and ransom notes. McMenamin (1993), for ex-
ample, provides an overview of almost fifty civil and criminal cases where stylistic 
evidence has been admitted.

One landmark case in which stylistic evidence was not admitted is United States 
v. Patricia Hearst. In 1974 Hearst was kidnapped by the members of a terrorist or-
ganisation called the Symbionese Liberation Army. Several months later she joined her 
kidnappers in robbing a bank and was subsequently arrested and sentenced to seven 
years’ imprisonment. During the trial Hearst’s defence tried to persuade the judge to 
admit testimony on the authorship of several tape-recorded revolutionary statements 
spoken by her, on the grounds that they had been prepared by the terrorists, who forced 
Hearst to read them into the tape-recorder. The statements thus allegedly constituted 
evidence of coercion, which meant that, merely a tool of the terrorists, she could 
not be held accountable for the robbery. The trial judge, ruling against the defence’s 
contention, supported his decision with three main arguments (Bailey 1979):

[1.] that the jury was to decide not the question of authorship but sincerity, ‘whether she meant what 
she said’; [2.] that hearing the expert testimony on authorship would be inordinately time-consum-
ing; and [3.] that the relative infancy of this area of scientific endeavour might well have created an 
unjustifiable ‘aura of special reliability and trustworthiness around the testimony’ (1979: 6)

In one recent case, United States v. Roy van Wyk, the authorship of handwritten and 
typed threatening letters was at issue. Van Wyk sought to exclude the proposed expert 
testimony of James R. Fitzgerald, a federal agent and an expert in forensic stylistics, 
on the grounds that he was “not qualified to testify as a forensic stylistics expert” 
(van Wyk v. U.S., Crim. No. 99–217 (WGB): 2000) The defendant also indicated “the 
lack of reliability of the area of linguistic stylistics” (idem). Interestingly, as many as 
twenty-six years after the Hearst case the court still made in its Opinion a reference 
to the “novelty” (idem) of forensic stylistics. What is more, the Opinion questioned 
the scientific tenability of the field: 

The reliability of text analysis (...) is questionable because (...) there is no known rate of error, 
no recognized standard, no meaningful peer review, and no system of accrediting an individual 
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as an expert in the field. Consequently, the existing data for forensic stylistics cannot definitively 
establish (...) that a particular person is “the” author of a particular writing. (van Wyk v. U.S., Crim. 
No. 99–217 (WGB): 2000)

The court’s arguments do not seem uncontroversial. While there is indeed no 
known rate of error in forensic linguistic analysis, peer review is these days certainly 
more than “meaningful”. As for the “recognised standard” argument, it also appears 
rather spurious, given the fact that each individual case is unique and what is standard 
procedure in one type of cases, could not be applicable in others. 

On February 8, 2000, the court issued the following order: 
IT IS (...) ORDERED that Agent Fitzgerald may testify to comparison of characteristics or “markers” 
between the handwritten and typed writings, of which authorship is “questioned” or unknown; 

and 
IT IS (...) ORDERED that Fitzgerald’s testimony regarding any “external” or extrinsic factors and 
his conclusion as to the author of the “questioned” writings are barred.” (van Wyk v. U.S., Crim. 
No. 99–217 (WGB): 2000)

It in principle meant that evidence on forensic stylistics was admitted, though, as 
a closer look at the reasoning in the Opinion suggests, largely on the rule of precedent. 
In any event, the van Wyk ruling is these days an important determinant of the status 
of linguistic evidence in US courts.

3.3. Expert evidence and the adversary system

The common law system is an adversary system. One of its principal charac-
teristics is that, in contending against each other, the opposing parties retain experts 
independently. Importantly, the defence may well choose to ignore any unfavourable 
reports from experts. The adversary system seems therefore by no means conducive 
to an objective provision of scientific facts, as an example of a civil case described 
in Finegan (1990) illustrates. In 1983 a libellous letter listing instances of alleged 
misconduct was sent to the board president of an American corporation. The libelled 
parties filed suit against a person they suspected of writing the letter. To support their 
contention, they consulted a linguist, who, having compared the questioned letter with 
38 letters known to be authored by the defendant, concluded that there was a very 
high probability that the anonymous letter had indeed been written by him. The sound-
ness of the linguist’s methodology was confirmed by another linguist, also hired by 
the plaintiffs, but challenged by two further linguists hired by the defendant. A fifth 
linguist was subsequently consulted by the plaintiffs; he judged the first linguist’s 
methodology to be valid and the case was eventually settled out of court. 

It must be made clear that problems with the provision of expert testimony are 
not peculiar to the adversary system. Kniffka (1994), for example, gives an account 
of a case heard in a German court, in which the expertise of a linguist summoned by 
the court to express an opinion on the authorship of an anonymous letter was found 
to have been carried out in a methodologically improper way, as an expert linguist 
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consulted by the prosecution demonstrated. Similarly, in a case heard in a Polish court 
the judge commissioned as many as five expert witnesses to determine the semantics 
of an allegedly defamatory lexical item. (Bartimpex v. Marian B. 2000).

The principle of the adversary system regulating the presence of experts in court 
may be one reason why no conviction has so far been secured in either England or the 
USA on the basis of linguistic evidence only, which, relatively novel, is particularly 
vulnerable to attack by skilled defence lawyers. 

4. Linguistic evidence in Poland

Based upon Napoleonic law, the Polish legal system is inquisitorial. All expert 
evidence commissioned by the court is admitted automatically. Significantly, most 
forensic science laboratories are run by the police, which again raises serious doubts 
as to the objectivity of expert testimony. At the same time, however, the inquisitorial 
system allows the use of independent experts by prosecution as well as defence.

In Poland the court asks an expert for an opinion if “the uncovering of circum-
stances of importance for the resolution of the case requires special knowledge” 
(Polish Code of Criminal Procedure 193.1). Importantly, not only an expert on the 
court’s register is obliged to make available his/her expertise, but also “any person 
of whom it is known that he or she possesses appropriate knowledge in a given area” 
(ibid 195).

The status of linguistic evidence on authorship attribution in Poland seems to be 
the result of common sense rather than scientific proof. Tape-recorded evidence was 
deemed admissible in criminal trials in Poland by a 1960 Supreme Court ruling and 
it has been used on the assumption that the voice and speech patterns of an individual 
are unique. What is more, such evidence often has probative value, as it had in the 
Augustynek case (cf. Kredens and Góralewska-Łach 1998), in which the accused was 
found guilty effectively on the testimony of an expert linguist. In Augustynek the 
commonsense approach became particularly manifest in the judgement of the Appeals 
Court, which, upholding the conviction, observed that a greater emphasis should have 
been placed in the lower court’s judgement on the unique nature of voice and speech 
patterns and its implications for the verdict.

5. Conclusions

As it stands, the scientific validity of expert evidence is only one of the determi-
nants of its legal status. It appears that the status of linguistic evidence in the legal 
setting is simultaneously conditioned by factors other than the scientific actuality of 
expert findings. What is a consensus in an expert community may for example get 
discredited by courtroom exposure, falling prey to the adversary practice of common 
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law systems, which fact calls into question the capability of the legal adversary process 
for dealing with scientific expertise. Another problem has to do with the institution of 
trial by jury; the intricacies of expert opinion may simply elude lay triers. Finally, as 
is the case with forensic authorship attribution, the same scientific issue, which one 
would expect to be resolved with the same results irrespective of the jurisdiction, is 
decided differently in different legal systems, with different implications for the ver-
dict. The question arises whether forensic linguistic evidence can have probative value 
for language A but not B – it could after all be the case that just as the individuating 
potential of some style markers is greater intralinguistically, some languages provide 
the analyst with more style markers on which to base his/her findings. In any event, it 
seems that the status of linguistic evidence in courts of law can be ameliorated with 
an improved communication between linguists and lawyers; language description need 
not be counterposed against legal procedure axiomatically only if forensic linguistics 
can reinforce its social presence with an invariably unbiased and faithful account of 
what it can and cannot offer.
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AleksAndrA MAtulewskA 
PAulinA nowAk

Translation Errors and Mistakes 
in Polish Language Versions of EU Legal Texts

Abstrakt. Praca dotyczy analizy błędów, które pojawiły się w tłumaczeniu na język polski 
dwóch dokumentów unijnych: Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on 
insolvency proceedings oraz the EU Strategy to combat illicit accumulation and trafficking 
of SALW and their ammunition 5319/06 of 13 January 2006. W artykule przedstawiono 
wybrane fragmenty wersji francuskiej, angielskiej oraz błędnej polskiej wraz z sugerowa-
nymi przez autorki ekwiwalentami. Problemy przedstawione w artykule wynikają z zasto-
sowania niewłaściwej metody tłumaczeniowej (lub też braku jakiejkolwiek metody), różnic 
składniowych pomiędzy językami polskim i angielskim, jak również z uwarunkowanych 
kulturowo różnic w rzeczywistości prawnej języka polskiego i angielskiego.

Abstract. This paper deals with the analysis of mistakes and errors in the translation of the 
Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings and the 
EU Strategy to combat illicit accumulation and trafficking of SALW and their ammunition 
5319/06 of 13 January 2006 from English into Polish. This article presents a selection of 
examples from the English and French versions together with their incorrect translations 
into Polish with the authors’ suggestions of correct equivalents. The identified problems 
result from the translation method applied (or no translation method applied), syntactic 
and grammatical differences between Polish and English, as well as culturally-conditioned 
differences in Polish and English legal realities.

1. Introduction

The transformation of the political system and Polish efforts to join NATO 
and the European Union as well as other international organisations have radically 
changed the importance of translators’ work. It has suddenly turned out that Poland 
fails to translate legal documents reliably and professionally. There may be at least 
two reasons for such a situation, namely:

(i) there are not enough well-qualified legal translators in Poland, or
(ii) there are well-qualified legal translators but the authorities responsible for 

choosing them are unable to do it for some unknown reasons.

Język, Komunikacja, Informacja
P. Nowak, P. Nowakowski (red.)

Language, Communication, Information
P. Nowak, P. Nowakowski (eds)
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This paper has largely been inspired by the number of scandalous translations 
into Polish which have been published and circulated both on analogue information 
carriers (in the Polish official Journal of Laws called Dziennik Ustaw (DzU)) and 
on digital information carriers (on the Internet, e.g. in databases such as CELEX or 
EUR-Lex). The most astonishing fact is that the authorities seem unable to determine 
who the authors of such unacceptable translations are and thus no-one seems to be 
responsible for them. No-one is punished except for Polish society. First of all, it 
should be realized that the Polish language is the only official language in Poland 
under article 27 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 19971 and 
article 4 of the Polish language Act of 7th October 1999 (DzU No 90, item 999)2. 
Moreover, all international treaties and other legal instruments which are signed and 
concluded by the Republic of Poland must have a Polish language version and unless 
special provisions state otherwise, the Polish language version is the basis for the 
legal interpretation of the instrument under Article 6 of the same Act.

2. Translation Scandals in Poland

Taking all that into consideration, it is surprising and shocking that some transla-
tions into Polish are of such a poor quality. One of the Polish dailies, Gazeta Wyborcza 
(of 10th January 2005, p. 2) published a very interesting article under the meaningful 
title Do Not Read in Polish (Nie czytać po polsku). The article gives a list of some 
of the mistakes spotted in official translations (e.g. psychologically instead of physi-
cally, import instead of export, 15 per cent instead of 1.5 per cent, etc.). In the same 
article there is also a quote from one of the Minister’s of Economic Affairs and labour 
publications stating that: “the document has been translated from English (…) and 
thus it may not reliably reflect the meaning of the original. Therefore, while using it, 
readers should get acquainted with the English language version of the document as 
well. In the event of any discrepancies the English language version shall prevail.”3 
This annotation seems to conflict with the statutory instruments quoted above.

All that can be said of such mistakes is that they are scandalous. That article is one 
of the most recent but the problem was recognized long ago. kielar (1996: 135–140) 
discussed some translation problems she noticed in Polish legal documents. Polish 
societies for translators and interpreters (TEPIs4 and sTP5) have been turning the at-

1 Art. 27. W Rzeczpospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. (...). �The Polish lan-(...). �The Polish lan-
guage is the official language of the Republic of Poland. (...)]

2 Art. 4. Język polski jest językiem urzędowym (...). �Polish is the official language (...)]
3 “Niniejszy dokument został przetłumaczony z języka angielskiego (...) i w związku z tym, może nie 

odda wać wiernie zapisów pierwotnego tekstu. Zaleca się, aby przy korzystaniu zaznajomić się rów nież 
z angielską wersją dokumentu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności obowiązuje wersja angiel ska”.

4 Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i sądowych �Polish society of 
Economic, legal and Court Translators].

5 stowarzyszenie Tłumaczy Polskich �society of Polish Translators and Interpreters].



 Translation Errors and Mistakes in Polish Language Versions... 33

tention of the authorities that it is not enough to know a foreign language to translate 
from and into it. Polish newspapers such as Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta 
Prawna and online newspapers e.g. Onet.pl – Wiadomości have published many 
articles so far concerning identified mistakes. However, it does not seem to change 
much. It may even be assumed (since the number of such articles has recently been 
increasing rapidly) that the problem is getting more and more serious especially in 
the wake of the necessity of translating a wide array of EU legislation.

This paper presents a selection of translation errors and mistakes which have 
been noticed in Polish versions of EU legal texts. The texts analyzed have been the 
following: the Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency 
proceedings (hereinafter called the Regulation), and EU strategy to combat illicit ac-
cumulation and trafficking of SALW and their ammunition (Council of the European 
Union, 13 January 2006, 5319/06) (hereinafter called the EU Strategy). Those two 
documents have been loaded via the EUR – lex6, application in Polish and English. 
The former document in Polish language version was published there in 2003, and 
than corrected in 2004. After the scandal connected with a very low quality of the 
text it was removed for the next two years. At the time of writing this article it has 
not been published again, yet, but it is supposed to be available via Eur-lex in April 
2006. The latter text has been available since March 2006.

The number and types of mistakes and errors indicate that the translator was not 
only an amateur in the field of translation but also ignorant in law and legal language. 
What is the most frightening aspect is the change of meaning and the potential con-
sequences which may follow the improper interpretation and construction of badly 
translated legislation. 

3. Translation Errors and Mistakes

The first group of translation errors which are very serious are connected with 
mistranslating terms and phraseological units (including collocations, word combina-
tions or syntagms). 

The change of the lexical composition of phraseological units may lead to numerous 
translation errors resulting in the change of meaning. Although it is generally assumed 
that “creating collocations is an instinctive act in a native language” (Dzierżano wska 
1988: 32), it does not seem to work that way in languages for special purposes (lsP). 

Example 1
• In article 3(1) of the Regulation the phraseological unit in the absence of proof to the contrary 
was translated into Polish in the following way: dopóki dowód przeciwny nie zostanie wykazany 
instead of dopóki dowód przeciwny nie zostanie przeprowadzony. Although the meaning has not 
been changed this time, the phraseological unit which does not exist in Polish legal language has 
been created. 

6 http://europa.eu.int/eur-lex
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Example 2
• In the EU strategy the phraseological unit SALW which stands for small arms and light weapons 
was translated into Polish in the following way: ręczna broń strzelecka, but also ręczna broń strze-
lecka i lekka and ręczna broń strzelecka i broń lekka, instead of: broń strzelecka i lekka. Not only 
are there three equivalents provided in the same document for one term, but also none of them is 
correct. The meaning has been changed.

Example 3
• In the EU strategy the phraseological unit mentoring activities, which means assigned relationships, 
often associated with organizational mentoring programs designed to promote employee develop-
ment, was translated into Polish as: rekrutacja (recruitment, hiring employees), instead of: (działania 
mające na celu) wspomaganie rozwoju kwalifikacji kadry. The meaning has been changed.

Terminological errors are usually a consequence of the fact that the translator does 
not know the terminology of a given lsP. Thus while using a dictionary translator 
chose terms at random. 

Example 4
• In the Regulation the term international jurisdiction was translated into Polish in the following 
way: jurysdykcja międzynarodowa instead of jurysdykcja or jurysdykcja krajowa. The translator 
coined a new term instead of using the existing one.

Example 5
• In Article 5(2)(a) of the Regulation the term mortgage (French. hypothéque) was translated into 
Polish in the following way: zastaw hipoteczny. This term does not exist in the contemporary Polish 
legal language, and thus it is a neologism. The Polish equivalents for this term are zastaw in case 
of movable property and hipoteka for immovable property. In the context of the Regulation it is 
hipoteka, so if the translator used the French language version he would surely have translated the 
term correctly.

Example 6
• In the EU strategy the term capabilities was translated into Polish in the following way: zasoby 
instead of: potencjał. What is more the term resources was also translated as zasoby. The meaning 
has been changed and what is more terminological ambiguity has been introduced by translating 
two terms into one.

Another problem is connected with homonymy and polysemy of words which 
result in terminological errors.

Examples 7 and 8
• In Article 4(2)(b) of the Regulation the terms the assets which form part of the estate (French: 
les biens qui font objet du dessaisissement) was translated into Polish in the following way: aktywa, 
stanowiące część nieruchomości, instead of składniki majątku wchodzące w skład masy upadłości. 
The English term assets was translated into the Polish language of accounting instead of the langu-
age of insolvency, and that is why there is aktywa, instead of majątek or składnik majątku. And the 
term estate, was mistaken with the term real estate, and translated as nieruchomość, despite the fact 
that in the context of insolvency it is the (insolvent) debtor’s estate or bankruptcy estate and thus 
it should be translated as masa upadłości or majątek dłużnika (again translating from the French or 
German would have helped to avoid this error). The meaning has been changed in both cases.
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Example 9
• In the Regulation the English term the claims (French les créances) was translated into Polish in 
the following way: roszczenia instead of wierzytelności – again the conclusion is that the translator 
did not know the language of insolvency. 

Example 10
• In Article 13 of the Regulation the English term an act (French un acte), was translated into Polish 
in the following way: dokument (document), instead of czynność (act, act-in-law). The meaning has 
been changed.

Grammatical errors spotted include inflexion errors (e.g. incorrect stem or desi nen-
ce) and incorrect syntax (e.g. government, concord, prepositions, or word order).

Example 11
• In Article 3(4)(b) of the Regulation English expression in the Member State was translated into 
Polish in the following way: w Państwie Członkowskich instead of w Państwie Członkowskim. The 
noun in singular has been modified with an adjective with plural desinance.

Example 12
• In Article 17(1) of the Regulation in the Polish language version instead of jakiekolwiek po-
stępowanie there is jakakolwiek postępowanie. The stem of the adjective is feminine instead of 
masculine.

Example 13
• In Article 2(b) of the Regulation, apart from a terminological error, there is the error in govern-
ment because the English expression to administer or liquidate assets was translated into Polish in 
the following way: zarządzanie lub likwidacja aktywów dłużnika instead of zarządzanie majątkiem 
lub likwidacja majątku dłużnika. The noun zarządzanie requires instrumental, whereas the noun 
likwidacja requires genitive.

Example 14
• In the EU strategy the term policies (the plural form of the noun policy) was translated into 
Polish as: polityki instead of: polityka. The translator has made a plural form from the noun which 
is uncountable in Polish.

Examples 15 and 16
• In the EU strategy the part of the sentence to prevent, combat and eradicate the illicit trade 
in small arms and light weapons was translated into Polish in the following way: zapobiegania, 
zwalczania i wyeliminowania nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką instead 
of: zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecka i lekką oraz jego, zwalczania i elimino-
wania. The problem is that verb zapobiegać requires an object in dative, whereas verbs zwalczać 
and eliminować require an object in accusative (government). What is more the verbs zapobiegać 
and zwalczać were used in imperfective aspect and the verb eliminować was used for some unknown 
reasons in perfective aspect instead of imperfective one.

Example 17
• In Article 3(4)(a) of the Regulation the prepositional expression because of was translated into 
Polish in the following way: z, ze względu na instead of ze względu na. Two prepositions were used 
instead of one.
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Example 18
• In Article 3(1) of the Regulation the fragment The courts of the Member State (…) shall have 
jurisdiction to open insolvency proceedings instead of Sądy Państwa Członkowskiego (...) są właściwe 
dla wszczęcia postępowania upadłościowego was translated into Polish in the following way: Sądy 
Państwa Członkowskiego (...) są właściwe do wszczynania postępowania upadłościowego. There are 
two errors in this example, i.e. an incorrect collocation and aspect.

Example 19
• In the EU strategy the part of the sentence The consequences of the illicit manufacture, transfer 
and circulation of small arms and light weapons … was translated into Polish in the following way: 
Konsekwencje produkowania, przesyłania i nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką instead of: 
Konsekwencje nielegalnego produkowania i przesyłania broni strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do 
niej oraz nielegalnego handlu nimi… The adjective illicit which pre-modifies three verbs in the source 
text, is used to modify only one verb in the Polish version (incorrect word order and again problem 
with government of verbs). What is more, there is also terminological inconsistency discussed above 
(small arms and light weapons abbreviation SALW) in this fragment.

The next set of errors is connected with using inappropriate style (stylistic in-
adequacy). The regulation is a statutory instrument and thus requires the usage of 
statutory language. The translator did not know the difference between colloquial, 
statutory and oral legal languages. 

Example 20
• In Article 4(2)(f) of the Regulation the fragment with the exception of law suits pending was 
translated into Polish in the following way: z wyjątkiem spraw zawisłych przed sądem, instead of 
z wyłączeniem toczących się postępowań. The collocation characteristic of oral legal language was 
used (zawisnąć przed sądem) instead of a verb used in statutory instruments (toczyć się).

Example 21
• In Article 4 of the Regulation the English term law applicable was translated into Polish the 
following way: stosowane prawo, that is into the colloquial language instead of the legal language 
(prawo właściwe).

Example 22
• In Article 2(c) of the Regulation the English expression other measure terminating the insolvency 
was translated into Polish in the following way: kładący kres niewypłacalności instead of usuwający 
niewypłacalność. Here a literary language was used instead of legal one.

Example 23
• In the EU strategy the part of the sentence The definition of SALW … is that set out in the Annex to ... 
was translated into Polish in the following way: Definicja ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej … jest 
taka, jak ta przedstawiona w Załączniku … instead of: Definicja broni strzeleckiej i lekkiej mająca za sto so-
wanie do … została zawarta w Załączniku … Here there is a literary language used instead of le gal one.

There are the following types of punctuation errors: (i) the lack of a punctuation 
mark; (ii) an incorrect punctuation mark; and (iii) an excessive punctuation mark.

Example 24
• In Article 4(2) of the Regulation there is an excessive punctuation mark: zamknięcia tych postę-
powań.. (two periods instead of one).
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Example 25
• In Article 37 of the Regulation there is postępowanielikwidacyjne,, instead of postępowanie likwi-
dacyjne, thus there are two problems: firstly, lack of space and secondly, two commas. Those types 
of problems (examples 24 and 25) suggest the translator’s sloppiness and lack of any proofreading 
before the publication.

Among other errors spotted in the texts there are also examples of a nonsense 
and opposite meaning.

Example 26
• In Article 5(2)(b) of the Regulation the fragment of a sentence a right guaranteed by a lien in 
respect of the claim or by the claim by way of a guarantee (French le droit exclusif de recouvrer 
une créance, en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie) was 
translated into Polish in the following way: prawo gwarantowane przez prawo zastawu w odniesieniu 
do należności poprzez przewłaszczenie należności przez gwarancje instead of prawo zastawu na 
wierzytelności lub przelew tej wierzytelności na zabezpieczenie. In this particular case the problem 
is a result of not understanding the syntax of the English legal language and not knowing the field. 
This fragment in Polish is impossible to understand. If it were to be translated into English it would 
probably be some rubbish like that: the right guaranteed by the right of lien in respect of the amounts 
due by the assignment of the amounts due by guarantees.

Example 27
• In Article 4(2)(b) of the Regulation the fragment the treatement of assets acquired by or devolving 
on the debtor after the opening of the insolvency proceedings (French: le sort des biens acquis 
par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité) was translated into Polish in the 
following way: postępowanie z aktywami nabytymi przez lub przekazanymi zakładowi ubezpieczeń 
instead of sposób postępowania z majątkiem nabytym przez dłużnika po wszczęciu postępowania 
upadłościowego. The most surprising is zakład ubezpieczeń (insurance company) which appears is 
the Polish version out of the blue.

Example 28
• In Article 36 of the Regulation the translator changed the numbers of articles so in the English 
version there is articles 31 to 35 (French les articles 31 à 35) and in Polish there is art. 33 – 35. 
Again, sloppiness and lack of any proofreading!

Example 29
• The fragment of the EU strategy Devise mechanisms approved by the Member States for the 
exchange of information on SALW trafficking networks, in particular in the context of monitoring 
UN and EU embargos. was translated into Polish in the following way: wypracowanie zatwierdzo-
nych przez Państwa Członkowskie mechanizmów wymiany informacji o sieciach handlowych ręcznej 
broni strzeleckiej i lekkiej, w szczególności w kontekście monitorowania embarg NZ i UE. There are 
several problems in this fragment starting with terminological inconsistency (small arms and light 
weapon). However, the most hilarious is the translation of the underlined fragment. The noun traffic 
means illegal trade in goods such as drugs or weapons. The verb to traffic means to trade illegally, 
to engage in illegal trading. But our inventive translator decided that trafficking networks are chain 
stores selling SALW. Beware, next time you’re going shopping to the Tesco supermarket you may 
find a display of guns next to the check-out area!

Example 30
• In the EU strategy the noun player was translated as gracz instead of strona or uczestnik. In Polish 
gracz means the person who takes part in some game (e.g. card or board games) or a person who 
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gambles. In politics the equivalent for this English term should rather be strona or uczestnik. The 
meaning has been changed and the effect is simply comic. This particular example could also be 
placed under the problems resulting from (i) mixing registers, (ii) mixing lsPs or (iii) homonymy 
and polysemy of words.

Example 31
• In the EU strategy the compound nouns civilian crisis management operations and military crisis 
management operations were translated as: cywilne operacje zarządzania kryzysami and wojskowe 
operacje zarządzania kryzysami respectively instead of operacje zarządzania kryzysami cywilnymi and 
operacje zarządzania kryzysami wojskowymi. Thus, the meaning has been changed in the following 
way: crisis management civilian operations and crisis management military operations.

One of the main problems seems to be the fact that Poland translates most of the 
European Union documents from English instead of French. As the majority of the 
source documents are still created in French (and then translated into English) it seems 
to be more reasonable to translate them into Polish from French rather than English. 
Not only is the French legal system more similar to the Polish one (e.g. in terms of 
legal institutions as the Polish legal system is indirectly based on the Code Napoleon 
and thus also the Roman law), but also the French language of the law is closer to the 
Polish language of the law (in terms of terminology). It is common knowledge now 
that translating from a translation is very risky and leads to an increasing number of 
mistakes. Apart from that, it seems to be very questionable whether it is advisable 
to translate anything via a language which is subordinated to a legal reality which 
differs from the one of the target language to a considerable extent. It cannot be ig-It cannot be ig-
nored that common law differs from civil law. Therefore, as there is a possibility of 
avoiding many difficulties and in that way decreasing the number of mistakes which 
appear in legal texts by translating them from and into languages operating in similar 
legal realities (e.g. in the case of Polish from French or German), it is difficult to 
understand why translators are given such an unfeasible task. It should be borne in 
mind that the text in the Polish language version prevails, so if there are mistakes in 
it, society will have to pay for it until the mistake is identified and corrected. And 
as it usually happens, it is much easier for legislators in Poland to pass a bill with 
errors in it than it is to pass an error-correction bill later. Polish judges do not have 
to speak foreign languages to do their job. They are simply expected to apply the 
laws. It seems that most of them apply and will continue to apply laws translated in 
an unacceptable manner. However, many errors and mistakes are simply due to the 
fact that a person who had no necessary skill, knowledge, training and experience 
was given the job. Moreover, there was no proofreading done before publishing the 
analyzed legal texts.

The next very important aspect concerning this outrageous quality of translation 
products is the fact that there is no penalty for those who do not do their jobs well. 
Polish translators do not have to fear any financial liability because actually despite 
the Copyright and Neighbouring Rights Act of 4th February 1994 �Ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DzU No. 24, item 83 with 
subsequent amendments)] in force in Poland the name of a translator vary rarely ap-
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pears under the translated document. Translators are invisible. If they are invisible 
and not known then there is no-one to blame and no-one to punish. The risk of being 
punished for scandalously low-quality translations is minimal. Unless the number of 
sued translators increases, the quality of translations will remain the same because 
translators will not feel the need to improve their qualifications.

5. Conclusions

To sum up, it should be stressed that lack of professional training and financial 
liability are two most pertinent factors influencing the quality of legal translation in 
Poland. What is more, the Polish legislator does not seem to understand the need to 
employ people who know the tricks of the trade. That is why tenders are for those 
who offer the cheapest rates and the shortest translation deadlines, and not for those 
who offer high quality translation services. Polish society will have to face numerous 
translation scandals as long as the process of hiring incompetent people continues. 
What is sad is the fact that the money from our taxes is devoted to pay for a bunch 
of crap despite the fact that Poland is a poor country which should not waste its 
financial resources. 
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Reading Legal Documents: from the Macrofunction 
to the Smaller Functions

Abstrakt. Autorka uczula nauczyciela przekładu na trudności, jakie napotyka nieznający 
prawa student na etapie czytania dokumentu prawnego, i wskazuje, jak należy je pokonywać. 
Trudność polega na tym, że student nie jest w stanie zrozumieć całościowej funkcji tek-
stu, ponieważ nie może zrozumieć dyskursu prawnego nawet w mniejszych fragmentach 
tekstu. Autorka proponuje ćwiczenie, które powinno pomóc studentom pokonać takie 
trudności.

Abstract. Through this article we try to remind the teacher of translation of the difficulties 
the student lay in legal matters encounters at the reading stage of the document and how to 
overcome them. The difficulty lies with the fact that he cannot grasp the overall function 
of the text because he cannot even penetrate legal discourse in its smaller portions. We 
propose some exercises that should help the student to overcome such difficulty. 

Introduction

The pragmatic purpose of the document to be translated does not appear in the 
document but it can be inferred from the legal regulation contained in the legal 
document in its relation with life and human interest. The translator, immersed in his 
culture, can be trained to relate his knowledge about human motivation to the legal 
regulation the document consists of. 

Of course, when drafting, the legal draftsman knows the legal regulation and relies 
on legal concepts. However, we decided (2004) to deal with the pragmatic purpose of 
the document, quite independently of the specialist knowledge. This way we try to show 
that the student of translation only needs some documentation on the legal institution to 
infer the pragmatic purpose of the document if he has a certain minimum knowledge of 
legal discourse as a prototypical abstraction of legal efficacy. Therefore, we only deal 
with the legal provisions applicable to the document superficially although it is true that  
it is the legal system that allows discourse to become legal, the document attaining this 
way its regulatory function (regulatory function of the document).
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1/2006
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The translation student is geared to predicting the practical function of the docu-
ment by a reading devise that makes him construct meaning by relying on the key 
elements within the document, that is, the agent and the action and its circumstances, 
as causing necessarily a new legal situation. These simple schemata allow the lay 
reader to understand legal documents more easily. 

However, we will now deal with a related issue: how is the student going to 
infer the practical function of the document if he cannot penetrate legal discourse, 
if legal discourse is so alien to him that  he does not know how to come about it? 
Gunnarson (1984) showed that simplified legal texts are just as difficult for the lay 
person to understand, although they might have been reduced to the essence of legal 
efficacy. For example, in the context of a sales contract, to the language of obligation 
that conveys the bargain between the parties (do ut das). 

Thus, the lay student still finds it extremely difficult to understand any legal 
document. That is why, we, as teachers, resort to didactic devises regarding the 
practival function of the document. For example, if we take the case of the transla-
tion of a Common-Law will into Spanish, we can tell the translation student that the 
testator’s property is like a sack of riches from which are taken, hierarchically and in 
a sequence, the different riches of the testator: some part is used to pay the funeral 
expenses, some other part, the testator’s debts, then any devises and bequests and 
lastly, the residue, so that the heir only inherits the remainder, that is, the property 
that is left, if there is any. This basic idea allows him to spot the practical purpose 
of a specific Common-Law will. When reading, he will notice that the information 
within the Common-Law will follow exactly the same order: clause after clause, the 
different concepts are described until the last one comes: the residue clause, as it can 
be seen in the example below, particularly in the sequence of clauses 1, 2 and 3. 

Mrs. H. Bunch
Last Will & Testament
The State of Mississippi
Simpson County
In the name of God, Amen:

I, H. Bunch of the county of Simpson (formerly of Rankin) being of sound mind memory 
and understanding do make publish and declare this my last will and testament/in form 
following:

1) I direct that my debts and burial expenses be satisfied.

2) I devise and bequeath to my Grandson John M. Steen my watch, and to my son in 
Law W. H. Berry a pair of Gold Specks. (legados).

3) I desire that all my other property both real and personal be equally divided between 
my two daughters, Ruth A. Stubbs and Sallie E. Berry.

4) I hereby appoint my son in law W. H. Berry of said Simpson County Executor of 
this my last will and testament.
Item 5th. I hereby revoke a certain will made by me some time since in which I ap-
pointed Thos White of Rankin County Miss my Executor.
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This the 13th day of Nov. A. D. 1872.
Witness by L. A. McCaskill Henrietta Bunch (Seal) at the request of Mrs. H. Bunch
Signed sealed published and declared in the presence of the testator and in the presence 
of each other who at the request of the testator signed the same as witnesses thereto on 
the 13th day of November A D 1872.

Witness: G. W. Williams
D. McCallum
L. a. McCaskill 

However, we will not deal any further with the issue of the practical purpose of 
the document but rather with the other issue mentioned: how is he going to grasp any 
meaning from the language of the document if it is totally alien to him, if he has not 
read any legal document before, or very few of them, or at least none of that type?

In order to favour his task we have devised some exercises for the student to 
become acquainted with legal discourse in a way that will also allow him at some 
stage to relate such language to the practical function of the document. 

The two examples below are meant for the reader to take a glance of the docu-
ment and spot the performatives within the text, as previously inferred.

In the example just below, searching for the performative within the clause allows 
him to separate other portions that do not contribute directly to the legal act. 

In the example it is obvious that the parts crossed out only amount to an unneces-
sary description of the possible components of any estate. 

FOURTH: All of my estate, whether the same be real, personal or mixed, of whatever 
kind or character, and wheresoever situated, or which I may die seized or possessed, 
or in which I may have any interest or right at the time of my death, I hereby give, 
device, and bequeath to my said sons, PETER, NICHOLAS and Patrick if they survive 
me, in equal shares.

The result of such operation gives out the following sentence, much simpler: 

“all of my estate I hereby give to my said sons, Peter, Nicholas, and 
Patrick if they survive me, in equal shares.”

In the exercise below all the performatives were taken out. In the case of the will, 
most of them incorporate performatives for the disposition of property and interests, 
whereas in a contract it is the language of obligation that prevails. 

I do make publish and declare 

I give 
I dispose of as follows:

I direct     be satisfied.
I devise and bequeath ______________________________________________, and to 
________________________________________________ (bequests).
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I desire that ____________________________________________ be equally divided 
between ________________________________ and _______________.

 I hereby appoint ________________________________________________________
____________________________________.

I hereby revoke a certain _______________________________ in which I appointed 
____________________________________________.

Through a further exercise, the student is addressed to the language of obligation/
right, which is to be found particularly in contracts, although wills may also explicit 
the powers and obligations of the executor.  This exercise is a preparation for a later 
one that consists of splitting the sentence obligation into all the sintagms that express 
the different elements of the legal relationship or the legal obligation: subject, legal 
act, receiving party, subject-matter, circumstances of the act. 

VERB SUBJECT RECEIVING THE 
aCTION

SUBJECT-MATTER

CIRCUNSTaNCIaS

do make, publish and de-
clare   

this to be my Last Will and 
Testament

Direct    
 

| my Executor, | hereinafter 
named, 

to pay | all of my just debts, 
funeral expenses and testa-
mentary charges | as soon 
after my death as can con-
veniently be done.

hereby | revoke   
 

 all former Wills and Codi-
cils by me made.

give and bequeath to BERNICE MIRACLE, the sum of $10,000.00.
should she survive me, |

give and bequeath, To NORMaN and HEDDa 
ROSTEN, | or to the sur-
vivor of them| (or if they 
should both predecease me 
then to their daughter,  PA-
TRICIA ROSTEN),

he sum of 5,000.00, |it be-
ing my wish | that such sum 
| be used | for the. education 
of PaTRICIa ROSTEN    

Conclusion

Of course, we can think of many other exercises that allow the student to grasp 
those essential components (functions) within the text that will allow him to spot the 
true motivation of the testator or the contract parties more easily. They are smaller 
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functions (microfunctions) that come up by splitting discourse according to relevant 
functional criteria. 

Should we keep on splitting legal discourse into smaller portions for the student 
to tackle the micro functions or rather should we allow him to come back to the text 
as a whole?

Where in between those exercises should the student be explained about the es-
sence of the institution, that is, the practical function?

Those movements of expansion and contraction geared towards the smaller parts 
now or towards the text as a whole then, seem a natural and alternate movement 
within the student who finds his own way about the document in order to grasp its 
meaning and translate it correctly. 

However, we would very much like to tackle this issue, that of the right moment 
for the student to grasp the meaning of the text, some other time, when we have 
experimented on it further. 
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Translation or non-Translation? 
Borrowings from English in the Polish Language 

of Biotechnology

Abstrakt. Autorki badają wpływ języka angielskiego na polski język biotechnologii na 
podstawie analizy materiału językowego zawartego w podręcznikach akademickich, arty-
kułach naukowych, publikacjach internetowych, encyklopediach i słownikach. W wyniku 
analizy przygotowano listę ok. 220 terminów z zakresu biotechnologii. Wybrane przykłady 
obejmują kalki, hybrydy oraz egzotyki, które w wielu przypadkach wypierają wcześniej 
istniejące rodzime polskie terminy. Autorki wysuwają hipotezę, iż globalizacja nauki spra-
wia, że język angielski, który stał się językiem komunikacji międzynarodowej, językiem 
konferencyjnym, a także językiem publikacji naukowych o znaczeniu światowym, wywiera 
znaczący wpływ na języki specjalistyczne i przyczynia się do powstawania polsko-angiel-
skiego pidginu zawodowego. Omówiono także problem przeniesienia znaczenia terminu 
angielskiego przy procesie zapożyczania przez język polski. W większości przypadków 
nie odnotowano sytuacji zawężenia, poszerzenia ani innego rodzaju zmiany znaczenia.

Abstract. The paper deals with the impact of English on the Polish language of biotechno-
logy on the basis of the analyzed linguistic material from academic course books, scientific 
articles, Internet publications, encyclopedias and dictionaries. About 220 terms from the field 
of biotechnology have been analyzed. The selected examples encompass calques, hybrids and 
exotics (direct borrowings) which squeeze the existing Polish terms out of usage. The authors 
put forward a thesis that the globalization of science results in the fact that English (which is 
a language of international communication, conference language and the language of scientific 
publications of worldwide importance) influences national languages of special purposes and 
contributes to the creation of Polish-English professional pidgin. The problem of meaning 
transfer in the process of English term borrowing has been discussed as well. In the majority 
of cases there is no expansion, restriction or any other change of meaning observed.

1. Introduction

Living in the information age and the era of globalization, the increasing impact 
of English on Polish may be observed. The number of English words penetrating the 
Polish language, both colloquial and official, is becoming more and more threatening. 
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Despite the fact that there is The Act on the Polish Language [Ustawa o języku pol-
skim], which is supposed to protect Polish against the influence of foreign languages 
(mainly English), different types of borrowings enrich the Polish vocabulary. Polish 
mass media talk about trendy design instead of modne wzornictwo. More and more 
things are cool instead of fajny or świetny. However, the language of mass media is 
not the only one affected by English. Both arts and sciences face the crisis of Polish 
terminology. Polish terminology seems to be clumsy while English is considered 
handy and precise. This paper deals with borrowings from English in Polish biotech-
nological terminology.

2. Biotechnology in Poland

Biotechnology is an interdisciplinary science combining biochemistry, microbi-
ology and engineering sciences. It also encompasses the technical use of biological 
materials and processes. Historically, this field of science was a basis of classical 
techniques of fermentation and traditional methods of plant cultivation and animal 
breeding in order to make organisms possess specific features. In this sense, biotech-
nology is one of the oldest fields of human activity.

The cultivation of plants resistant to disease, giving higher biomass and protein 
yield, as well as the protection of plant gene resources, also has a long tradition in 
Poland. In 1922, the National Institute of Farming in Puławy was established. However, 
it was in the 1960s that the rapid development of molecular biology and genetics, 
as well as the separation of genetic engineering, created new opportunities for bio-
technology and broadened its potential application. New research institutions strictly 
connected with this field were created, including the Institute of Molecular Biology 
and Biotechnology of the Jagiellonian university in Kraków [Cracow] in 1970.

right now, biotechnology is one of the most dynamically developing sciences. 
Basic research in biotechnology is carried out by many institutes (among others, the 
Warsaw Institute of Biotechnology and Antibiotics) and the Department of the Polish 
Academy of science. The employees of many research and development institutions, 
institutes, departments and chairs of universities deal with applied research. Many 
institutions of higher education offer regular 5-year courses in biotechnology (among 
others, there are the universities in Poznań, Warsaw, szczecin, Wrocław, Olsztyn and 
Lublin; agricultural universities in Poznań, Warsaw and Kraków, as well as universi-
ties of technology in most of the biggest cities in Poland, including the Technical 
and Agricultural Academy in Bydgoszcz; and medical universities, e.g. in Poznań). 
students can study biotechnology in Kraków at the Faculty of Biotechnology which 
was established in 2002, and in Gdańsk at the Interuniversity Faculty of Biotechnol-
ogy of the university of Gdańsk and the Medical university (which was established 
in 1993). Every year these institutions educate specialists in biotechnology.

Biotechnology is a field of interest for many firms which offer different services 
in the field in Poland. The most numerous in Poland are diagnostic companies which 
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deal with supervising and controlling pharmaceutical, cosmetic and food substances. 
There are also companies which manufacture and sell reagents or offer biotechno-
logical methods of sewage purification and bio-recycling of waste. A few companies 
focus on manufacturing bio-substances, implementing biotechnological methods, 
manufacturing raw materials for cosmetics or carrying out clinical tests.

3. The Language of Biotechnology

The language of biotechnology is a language for special purposes (LsP), which in 
turn is variety of a language for occupational purposes (LOP). This language is used 
in industry by people working in laboratories, and in science by scientists working at 
universities or at the Polish Academy of science who carry out research in the field 
of biotechnology or biotechnology-related sciences. Being employed in such institu-
tions does not mean being educated in the field. Biotechnology is a relatively young 
science in Poland and that is why many people working in the field are self-educated. 
Ha ving gained practical knowledge, they use the language for occupational purposes 
but not necessarily the language for academic purposes (LAP). It may be concluded 
that the LAP should be used by students and academic teachers and university-educated 
scientists. However, our research reveals that it is not true. The terminology which 
may be classified to the resources of the LAP is often squeezed out by professional 
pidgin qualifying more to the terminology resources of the LOP. Therefore, right now 
in Poland two streams of terminology may be observed: (i) the academic termino logy 
(which may be found in course books and text books) and (ii) the professional pidgin 
(usually mainly the oral genre which is also sometimes transferred into written texts, 
such as articles). usually it is assumed that the LAP is used by theoreticians, while 
the LOP by practitioners. However, in the case of biotechnology it does not seem to 
be so, because the group of people qualifying as theoreticians also use the termino-
logy from the LOP.

The issues connected with the borrowings from English stem from the fact that 
English is considered the language of international communication. Therefore, there 
is a widespread need to know English in order to communicate, not only in business 
but also in science. English for special Purposes (EsP) is needed to:

(i) do business on the international scale (in international markets) in order 
to communicate with business partners and customers, etc.;

(ii) create branches and offices of national companies abroad;
(iii) create branches and offices of foreign companies in Poland;
(iv) communicate in-house with English speaking personnel or manage-

ment;
(v) implement methods and technologies used in the field of biotechnology 

(documentation which is available only in English);
(vi) read literature (text books and articles, etc.) in English;
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(vii) write literature (text books and articles, etc.) in English;
(viii) participate in conferences, seminars and trainings conducted in English 

as a working language;
(ix) keep in touch with foreign scientific organizations in order to exchange 

research results and other information; etc.

Adding to it the fact that biotechnology is more developed in the usA and other 
English speaking countries, and that it has come to Poland from abroad, it is clearly 
visible that English is the source language of terminology coined in Polish. The 
direct result is the number of borrowings in Polish biotechnological language which 
originate from English. Borrowings reflect the impact of one language on another 
language because ‘Borrowing is the attempted reproduction in one language of patterns 
previously found in another’ (Haugen 1950: 212). some linguists define the term in 
a different way, e.g. (rey-Debove cited in Mańczak-Wohlfeld 1995: 13):

L’emprunt lexical au sense strict du terme est le processus par lequel une 
langue L1 dont le lexique est fini et déterminé dans l’instant T, acquiert 
un mot M2 (expression et contenu) qu’elle n’avait pas, qui appartient au 
lexique d’une langue L2 (également déterminée).

In this paper this type of borrowings, which is a lexical borrowing, will be dis-
cussed.

4. Sources of Borrowings in the Language of Biotechnology

In this paper the following sources have been analyzed:
(i) translations of textbooks from English into Polish;
(ii) articles on biotechnology in English and in Polish;
(iii) research in laboratories (terminology used by laboratory workers in spoken 

language – professional pidgin).

5. Reasons for Borrowing Terms

Among the most popular reasons for borrowing terms from other languages are 
the following:

(i) the need to coin names for new concepts – for which there has not been any 
name coined so far in the language of the user (in the target language). It 
is common knowledge that it is easier to borrow something from a foreign 
language than to coin a totally new name for the concept. It so happens 
because, as Weinreich (1953: 57) accurately observed, ‘few users are poets’. 
Bloomfield, on the other hand, calls it a cultural borrowing which is a bor-
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rowing of the name together with the designation. ‘The only requirement 
is that the borrowing speaker must understand, or believe he understands, 
the meaning of the items he is learning’ (McMahon 1994: 204).

(ii) the frequency of occurrence and usage – the more used words or syntagmas 
the more easily they enter one’s mind, thus, they become more and more 
deeply rooted in some terminology. rarely used terminology is harder 
to remember and therefore more easily forgotten and replaced by more 
frequently used synonyms. When talking about the LsP in biotechnology, 
the more articles and books in English, are read and written the more often 
the borrowings, in the form of exotics or hybrids or calques, occur.

(iii) homonyms – sometimes terms are borrowed to solve the problems of 
homonymity;

(iv) synonyms – from time to time the need arises to borrow terms in order to 
provide synonymous names for some concepts (it is usually done to serve 
stylistic purposes and rarely happens in the LsP. However as it will be 
indicated later, it may also happen in the LsP that synonyms are created 
but usually it is not done on purpose. rather, it is a result of non-existent 
national terminology and the attempts of different people to coin a new 
term at the same time, e.g. Polish equivalents for the ‘CAP structure’);

(v) the prevalence of English in business and science – English has became 
the language of international communication both in business and science. 
The majority of business people conduct their negotiations in English. 
It does not matter where they come from. They may come from English 
speaking countries or not. Even negotiations between Czech and Polish 
business people are usually conducted in English. The more the users 
speak English to communicate in the business environment, the more 
natural English becomes and the more precise the terms seem to be for 
the language user. The same situation is present in the world of science. 
The vast majority of publications is in English. Most renowned journals 
publish in English only (the high impact factor is characteristic of journals 
in English, while German or French journals are extremely rare). The need 
to pursue a scientific career successfully makes scientists or scientists-
to-be publish in such journals and read articles published in them. Thus, 
progress in the field is presented in English. English is the native language 
of scientific progress nowadays. Everything created in other languages is 
usually the effect of translation or failure to translate the terms into other 
languages. Every person has their own idiolect which is enriched by the 
context of working in a specific profession. But such individual idiolects 
also affect co-workers and, in turn, lead to the creation of professional 
pidgins.

(vi) convenience – despite the fact that there are Polish equivalents for some 
terms, still the English ones are more often used. This happens because of 
the time pressure and the need to simplify communication process which 
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must be smooth, fast and unambiguous. Language users justify their choice 
of terms in various ways. sometimes it is better to use a short English 
term (composed of one or two words) instead of a long definition, as the 
top priority is to communicate and understand the message. 

(vii) prestige and snobbism – these two reasons of using and introducing 
borrowings are very common in art, science, politics and economics. 
People simply aim at making impressions on others by using terms from 
a fashionable foreign language. In the past it was Latin, then Italian and 
French. Nowadays it is definitely English.

(viii) fashion – English has recently become fashionable in Poland. The impact 
of English is visible everywhere. Media promote different types of bor-
rowings. TV announcers use the word ‘trendy’ instead of modny. Lawyers 
use the term umowa leasingu instead of umowa dzierżawy z opcją wykupu, 
etc. Biotechnologists have also fallen prey to English.

One cannot forget the impact of mass media (in the case of the language of bio-
technology it is mostly the Internet and scientific journals).

6. Empirical Material

A considerable number of loan words, used both in written and spoken communica-
tion, have been registered in the analysed scientific material. They have been grouped 
according to the types of borrowings and presented in bold in the tables below. 

6.1.  Direct borrowings

Direct borrowings, or loanwords, ‘show morphemic importation without substitu-
tion. Any morphemic importation can be further classified according to the degree of 
its phonemic substitution: none, partial, or complete’ (Haugen 1950: 62);

6.1.1. Examples 1–19 are direct borrowings, i.e. the original English form is used 
(this form is also referred to in literature as an exotic). Examples 1, 3, 5, 8, 9 and 16 
are English verbal nouns used in their unchanged form. Although in such cases there 
is a possibility to create Polish derivates with an English stem, it is becoming more 
and more popular to apply the English gerund form instead. Additionally, the first 
loan word has its Polish equivalent, and it has been observed that biotechnologists use 
those terms interchangeably. In examples 4 and 19, two types of spelling have been 
registered. using the letter “z” instead of “s” results from the English pronunciation 
of the letter “s” as [z] in this word. This phenomenon may be referred to as partial 
grapheme substitution. In example 14, primer is translated as starter, which is a di-
rect borrowing itself. Finally, all the borrowed nouns in the table above are declined 
according to the Polish masculine declinations.
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ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

 1. annealing hybrydyzacja annealing, hybrydyzacja
 2. attenuator attenuator
 3. crossing-over crossing-over crossing-over
 4. cytosol cytozol, cytosol cytosol, cytozol
 5. (DNA) fingerprinting fingerprinting (DNA)
 6. (DNA) marker marker (DNA) marker (DNA)
 7. enhancer wzmacniacz enhancer
 8. footprinting footprinting
 9. imprinting imprinting
10. insert insert
11. intron intron intron
12. operator operator
13. operon operon operon
14. primer starter primer, starter
15. silencer wyciszacz silencer
16. splicing splicing splicing
17. telomer telomer telomer
18. terminator terminator
19. transposon transpozon transposon, transpozon

6.1.2. Direct borrowings with the standardized Polonized form of the ending 
(-tion → -cja or -anie; (-sion → -sja; -(g)y → -ia)

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

20. amplification namnażanie, zwielokrotnienie amplifikacja
21. attenuation atenuacja atenuacja
22. bioremediation bioremediacja
23. biotechnology biotechnologia biotechnologia
24. complementation test test komplementacji
25. deletion delecja delecja
26. gene expression ekspresja genu
27. gene manipulation manipulowanie genami
28. hybridization hybrydyzacja
29. replication replikacja
30. transcription transkrypcja
31. translation translacja
32. ultrafiltration ultrafiltracja ultrafiltracja

6.1.3. Direct borrowings in which the following graphic adaptation took place: anti- → 
anty-; -i- → -y-; -c- → -k-; -v- → -w-; -ss- → -s-; final -e disappears; -x- → -ks- . The 
presented borrowed nouns are declined according to the Polish masculine declinations. 
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Masculine nouns prevail since a vast majority of English nouns end with a consonant. 
Example 37 is a gerund form from the English stem clone. Example 44, however, is 
a neo logism in Polish based on the English term sequence and which may be associated 
with the Polish noun sekwencja. But in accordance with the Polish word formation rules 
the form of the verbal noun should be sekwencjowanie. Thus it may be inferred that the 
word formation rules are violated by language users when borrowing from English.

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

33. activator aktywator aktywator
34. anticodon antykodon antykodon
35. antigene antygen antygen
36. clone klon klon
37. cloning klonowanie klonowanie
38. codon kodon kodon
39. cointegrate kointegrat kointegrat
40. concatamer konkatamer konkatamer
41. contig kontig kontig
42. corepressor korepresor korepresor
43. degradosome degradosom degradosom
44. DNA sequencing sekwencjonowanie DNA sekwencjonowanie DNA
45. epitope epitop
46. exon ekson ekson, egzon
47. library screening skrining bibliotek
48. plasmid plazmid plazmid
49. polylinker polilinker
50. primosome prymosom prymosom
51. promoter promotor
52. proteasome proteasom proteasom
53. proteome proteom
54. pseudogene pseudogen pseudogen
55. replicon replikon
56. replisome replisom replisom
57. ribozyme rybozym rybozym
58. screening by antibody screening za pomocą przeciwciała
59. screening by hybridization screening za pomocą hybrydyzacji
60. spliceosome spliceosom spliceosom
61. transcriptome transkryptom
62. vector wektor
63. xenobiotics ksenobiotyki

6.1.4. Direct borrowings in which the following graphic adaptation took place: -i- 
→ -y-; -c- → -k-; -v- → -w-; -ss- → -s-; final -e disappears; -x- → -ks-. The presented 
borrowed nouns are declined according to the Polish feminine declinations.
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ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

64. electrophoresis elektroforeza elektroforeza
65. exportin eksportyna eksportyna
66. extein eksteina eksteina
67. importin importyna importyna
68. intein inteina inteina
69. microsatellite mikrosatelita
70. minisatellite minisatelita
71. ribonuclease rybonukleaza rybonukleaza
72. serpins serpiny serpiny
73. telomerase telomeraza telomeraza
74. ubiquitin ubikwityna ubikwityna

6.1.5. Direct borrowings in which the following graphic adaptation took place: 
-c- → -k-; English adjectival ending -l → -lny.

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

75. monoclonal monoklonalny
76. policlonal poliklonalny

6.2. Linguistic calques

Linguistic calques (loanshifts), forming the most numerous group, “show morphe- “show morphe-
mic substitution without importation. In this group we may include what are usually 
called loan translation and semantic loans; the term shift is suggested because they 
appear in the borrowing language only as functional shifts of native morphemes”. 
(Haugen 1950: 62) This type of borrowings show a complete substitution (of foreign 
language elements of which the term or a syntagma are composed) by the elements 
in Polish.Thus, it may be assumed that users as well as translators prefer this type of 
borrowing as the easiest to understand. some calques, however, are composed of one 
directly borrowed element which undergoes the Polish adjectival flexion (example 
48). In the case of example 76 there are two forms used in Polish, and one of them 
is an abridged form. One word in Polish replaces two in English.

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

77. affinity chromatography chromatografia powinowactwa chromatografia powinowactwa
78. antibody przeciwciało przeciwciało, antyciało
79. antitermination protein białko antyterminacyjne białko antyterminacyjne
80. base pairing parowanie zasad
81. beta-turn skręt beta skręt beta
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ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

 82. blunt ends tępe końce tępe końce
 83. catabolic repression represja kataboliczna represja kataboliczna
 84. cDNA library biblioteka cDNA
 85. cell cycle cykl komórkowy cykl komórkowy
 86. competent bacteria bakterie kompetentne bakterie kompetentne
 87. dispersive replication model dyspersyjny model replikacji dyspersyjny model replikacji
 88. DNA library biblioteka DNA
 89. double helix podwójna helisa podwójna helisa
 90. gene mapping mapowanie genu
 91. genetic code kod genetyczny kod genetyczny
 92. hairpin spinka do włosów
 93. helix-loop-helix helisa-pętla-helisa helisa-pętla-helisa
 94. helix-turn-helix  helisa-skręt-helisa helisa-skręt-helisa
 95. ion-exchange chromatogra- 
  phy

chromatografia jonowymienna chromatografia jonowymienna

 96. lagging strand nić opóźniona nić opóźniona
 97. leading strand nić wiodąca nić wiodąca
 98. lethal gene gen letalny
 99. leucin zipper suwak leucynowy suwak leucynowy
100. marker gene gen markerowy
101. molecular biology biologia molekularna biologia molekularna
102. molecular comb grzebień molekularny grzebień molekularny
103. multigenic family rodzina wielogenowa rodzina wielogenowa
104. native gel żel natywny
105. open reading frame (OrF) otwarta ramka odczytu otwarta ramka odczytu
106. point mutation mutacja punktowa mutacja punktowa
107. polymerase processivity procesywność polimerazy
108. prosthetic group grupa prostetyczna grupa prostetyczna
109. protein desalting wysalanie białek wysalanie białek
110. protein engineering inżynieria białkowa inżynieria białkowa
111. protein folding fałdowanie się białek fałdowanie się białek
112. recombination hot spot gorący punkt rekombinacji gorący punkt rekombinacji
113. release factor czynnik uwalniający czynnik uwalniający
114. replication factory fabryka replikacyjna fabryka replikacyjna
115. replicative fork widełki replikacyjne widełki replikacyjne
116. reporter gene gen reporterowy
117. restriction endonuclease endonukleaza restrykcyjna endonukleaza restrykcyjna, re-

stryktaza
118. restriction enzyme enzym restrykcyjny
119. reverse transcriptase odwrotna transkryptaza odwrotna transkryptaza, re wer-

taza
120. silent mutation mutacja cicha mutacja cicha
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6.3. Abbreviations

Abbreviations constitute a relatively large group of borrowings. The abbreviated 
form is adapted without any changes. However, the terms for which the abbreviations 
are created are usually transferred into Polish in the form of calques.

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

121. sOs response odpowiedź sOs odpowiedź SOS
122. sticky ends lepkie końce lepkie końce
123. termination factor czynnik terminacyjny czynnik terminacyjny 
124. transcription bubble bąbel transkrypcyjny bąbel transkrypcyjny
125. zinc finger palec cynkowy palec cynkowy

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

126. Ars, autonomously repli-
cating sequences

sekwencje replikujące się au-
tonomicznie, autonomicznie 
replikujące się sekwencje

sekwencje replikujące się au-
tonomicznie, autonomicznie 
replikujące się sekwencje, ARS

127. BAC, bacterial artificial 
chro mosome

sztuczny chromosom bakteryjny BAC

128. CAP, catabolite activator 
protein

białko CAP białko CAP

129. CDK, cyclin-dependent ki-
nases

kinazy zależne od cyklin kinazy zależne od cyklin, CDK

130. cDNA, complementary 
DNA

DNA komplementarny DNA komplementarny, cDNA

131. CpG island wyspa CpG wyspa CpG

132. CPsF, cleavage and polyade-
ny lation specificity factor

czynnik specyficzności cięcia i po-
liadenylacji

czynnik specyficzności cięcia i po-
liadenylacji, CPSF

133. DAsH, dynamic allele-spe-
cific hybridization

dynamiczna hybrydyzacja specy-
ficzna dla allelu

dynamiczna hybrydyzacja specy-
ficzna dla allelu, DASH

134. DNA, deoxyribonucleic 
acid

DNA, deoksyrybonukleinowe 
kwasy

DNA

135. FIGE, field inversion gel 
electrophoresis

elektroforeza w odwróconym 
polu 

elektroforeza w odwróconym 
polu, FIGE

136. FIsH, fluorescent in situ 
hybridization

hybrydyzacja fluorescencyjna 
in situ

hybrydyzacja fluorescencyjna in 
situ, FISH

137. GAP, GTPase activating 
proteins

białka aktywujące GTPazę białka aktywujące GTPazę, 
GAP

138. GTF, general transcription 
factor

 podstawowy czynnik transkryp-podstawowy czynnik transkryp-
cyjny

podstawowy czynnik transkryp-
cyjny, GTF

139. heat-shock proteins, hsp białka szoku cieplnego białka szoku cieplnego, białka 
szoku termicznego, hsp
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ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

140. IrE-PCr, interspersed re-
peat element PCr

PCr na rozproszonych elemen-
tach powtórzonych

PCR na rozproszonych elemen-
tach powtórzonych, IRE-PCR

141. LTr, long terminal repeat długie powtórzenie końcowe długie powtórzenie końcowe, 
LTR

142. MAr, matrix-associated 
region

rejon połączenia z matriks MAR, rejon połączenia z matriks

143. MHC, Major Histocompat-
ibility Complex

główny kompleks zgodności 
tkankowej

główny kompleks zgodności 
tkankowej, MHC

144. OFAGE, orthogonal field al-
teration gel electrophoresis

elektroforeza w żelu o prosto pa-
dłych zmianach pola

elektroforeza w żelu o prostopa-
dłych zmianach pola, OFAGE

145. OrC, origin recognition 
complex

kompleks rozpoznający OrC kompleks rozpoznający ORC

146. PAC, P1-derived artificial 
chromosome

sztuczny chromosom pochodzący 
od P1

sztuczny chromosom pochodzący 
od P1, PAC

147. PCr, polymerase chain re-
action

reakcja łańcuchowa polimerazy reakcja łańcuchowa polimerazy, 
PCR

148. rACE, rapid amplification 
of cDNA ends

szybkie powielanie końców 
cDNA

szybkie powielanie końców 
cDNA, RACE

149. rFC, replication factor C czynnik replikacyjny C czynnik replikacyjny C, RFC

150. rFLP, restriction fragment 
length polymorphism

polimorfizm długości frag-
mentów restrykcyjnych

polimorfizm długości fragmen-
tów restrykcyjnych, RFLP

151. rPA, replication protein A białko replikacyjne A białko replikacyjne A, RPA

152. sDs-PAGE, sodium do-
decyl sulfate polyacryla-
mide gel electrophoresis

elektroforeza w żelu poliakryla-
midowym z dodatkiem sDs

elektroforeza w żelu poliakry-
lamidowym z dodatkiem SDS, 
SDS-PAGE

153. sINE, short interspersed 
nuclear element

krótkie rozproszone sekwencje 
jądrowe

SINE, krótkie rozproszone sek-
wencje jądrowe

154. small Nuclear ribonucleo-
proteins (snrNP)

małe jądrowe rybonukleopro-
teiny

małe jądrowe rybonukleopro-
teiny, snRNP

155. ssB protein, single strand 
binding protein

białko wiążące jednoniciowy 
DNA

białko SSB, białko wiążące jed-
noniciowy DNA

156. ssLP, simple sequence 
length polymorphism

polimorfizm długości prostych 
sekwencji

polimorfizm długości prostych 
sekwencji, SSLP

157. TAF, TBP-associated fac-
tor

białko oddziałujące z TBP białko oddziałujące z TBP, 
TAF

158. Taq polymerase polimeraza Taq polimeraza Taq

159. TBP, TATA binding pro-
tein

białko wiążące sekwencję 
TATA

białko wiążące sekwencję TATA, 
TBP

160. YAC, yeast artificial chro-
mosome

sztuczny chromosom drożdżo wy sztuczny chromosom drożdżowy, 
YAC
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6.4. English-Polish compounds

English-Polish compounds are rather rare. They are sometimes called loanblends 
and they ‘show morphemic substitution as well as importation. All substitution involves 
a certain degree of analysis by the speaker of the model that he is imitating; only 
such ‘hy brids’ that involve a discoverable foreign model are included here’. (Haugen 
1950: 62). This type of a borrowing is composed of only one element of a foreign 
origin. They are created as a result of borrowing one element from English directly 
without any change in spelling, whereas the other element is either a Polish word or 
a different type of borrowing.

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED 
BY POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

161. genetic marker marker genetyczny marker genetyczny

6.5. Descriptive equivalents

The last example is a descriptive equivalent which is a direct borrowing with 
graphic adaptation, with added explanatory noun białko, whereas the second form, 
which is also a descriptive equivalent with added explanatory noun białko may be 
classified as a linguistic calque.

ENGLIsH FOrM POLIsH TrANsLATION FOuND 
IN DICTIONArIEs

FOrM COMMONLY usED BY 
POLIsH BIOTECHNOLOGIsTs

162. chaperone białko chaperonowe, białko 
opie kuńcze

7. Conclusions

To sum up, the analyzed borrowings are used every day in Poland. Their Polish mea-
nings have been specified in the table below in the form of definitions in Polish. English 
definitions may be obtained from Internet biotechnological sites. A large group of direct 
borrowings and abbreviations, stemming from English terms which function in Polish 
suggests that on numerous occasions, in the process of translation of books and scientific 
articles into Polish, translators prefer leaving the English term or supplying a direct bor-
rowing with graphic adaptation only, instead of suggesting a Polish equivalent. What is 
more, in the case of all the mentioned borrowings, the meaning (used in biotechnology) 
stayed the same as in English. There was no example in which there was meaning expan-
sion or restriction. Out of 162 analyzed borrowings from the language of biotechnology 
there were 48 linguistic calques, which are usually one of the most popular methods of 
providing translation equivalent. In comparison with 76 direct borrowings, this suggests 
that translators tend not to translate a large number of terms. In conclusion, the language 
of biotechnology is very susceptible to borrowing lexical material from English.
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GLOssArY

FOrMA ANGIELsKA ZAKrEs ZNACZENIA FOrMY uŻYWANEJ

activator białko, które po związaniu się z DNA zwiększa częstość inicjacji 
transkrypcji z promotora

affinity chromatography metoda chromatografii kolumnowej, w której wykorzystuje się 
ligandy wiążące się z oczyszczaną cząsteczką

amplification zwielokrotnienie liczby kopii genów w genomie organizmu, 
powstające w wyniku wielokrotnej replikacji DNA

annealing przyłączanie startera oligonukleotydowego do matrycy DNA lub 
rNA

antibody białka wydzielane przez limfocyty B (a ściślej – przez komórki 
plazmatyczne), mające zdolność do swoistego rozpoznawania an-
tygenów

anticodon trójka nukleotydów znajdująca się w pozycji 34–36 cząsteczki trNA, 
która wiąże się z kodonem w cząsteczce mrNA

antigen substancja wywołująca odpowiedź układu odpornościowego i wią-
żąca się z odpowiednimi przeciwciałami, które rozpoznają epitopy 
danego antygenu

antitermination protein białko, które przyłącza się do bakteryjnego DNA i uczestniczy 
w anty terminacji

Ars, autonomously replicating 
sequences

występujące u drożdży sekwencje DNA, które przeniesione na 
plazmid nadają mu zdolność replikacji

attenuation typ kontroli terminacji transkrypcji organizmów prokariotycznych; 
funkcjonuje przede wszystkim w operonach, które kodują enzymy 
biorące udział w biosyntezie aminokwasów

BAC, bacterial artificial chro-
mosome

wektor do klonowania o dużej pojemności, pochodny plazmidu F 
Escherichia coli

beta-turn sekwencja czterech aminokwasów, z których drugi jest przeważnie 
glicyną, powodująca skręcenie łańcucha polipeptydowego

biotechnology wykorzystanie żywych organizmów, zwykle mikroorganizmów, 
w pro cesach przemysłowych

blunt ends końce dwuniciowej cząsteczki DNA, w której obie nici kończą się 
w tej samej pozycji nukleotydowej

CAP, catabolite activator pro-
tein

białko regulacyjne, wiążące się z wieloma miejscami w genomie 
bakteryjnym, aktywujące inicjację transkrypcji z leżących poniżej 
promotorów

catabolic repression proces, dzięki któremu poziom glukozy w komórce wpływa na ekspre-
sję genów związanych z wykorzystaniem różnych źródeł węgla

CDK, cyclin-dependent ki-
nases

złożony system białek regulujących wejście komórki w fazę s; 
niektóre z CDK fosforylują i aktywują białka, które są konieczne do 
uaktywnienia poszczególnych miejsc inicjacji replikacji

cDNA, complementary DNA zbudowana z DNA dwuniciowa kopia mrNA

cell cycle seria zdarzeń zachodzących między jednym podziałem komórkowym 
a kolejnym
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FOrMA ANGIELsKA ZAKrEs ZNACZENIA FOrMY uŻYWANEJ

clone grupa komórek mających jednakowe cząsteczki zrekombinowanego 
DNA

cloning (genów) w genetyce i biologii molekularnej – proces wyosobniania 
genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wek-
torem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie

codon trzy nukleotydy kodujące jeden aminokwas

cointegrate produkt pośredni w procesie transpozycji replikatywnej

competent bacteria bakterie, które w wyniku specjalnej procedury, np. zawieszenia ich 
w roztworze chlorku wapnia, zwiększyły swoją zdolność do po bie-
rania DNA z podłoża

complement zespół białek osoczowych, uczestniczących w humoralnych reakc-
jach organizmu

concatamer cząsteczka DNA składająca się z liniowych genomów połączonych 
na zasadzie „głowa-ogon”

contig zestaw zachodzących na siebie sekwencji DNA, w których nie ma 
przerw

corepressor mała cząsteczka, którą musi związać białko represorowe, zanim będzie 
zdolne do przyłączenia się do swojego miejsca operatorowego

CpG island region DNA bogaty w GC położony powyżej ok. 56% genów w ge-
no mie człowieka

CPsF, cleavage and polyade-
nylation specificity factor

białko odgrywające pomocniczą rolę w adenylacji eukariotycznego 
mrNA

crossing-over wymiana materiału genetycznego między chromosomami homolo-
gicznymi w celu zwiększenia zmienności genetycznej

cytosol składowa cytoplazmy, w której zanurzone są organelle komórkowe

DAsH, dynamic allele-specific 
hybridization

technika hybrydyzacji w roztworze służąca do oznaczania sNP

degradosome kompleks wielu enzymów odpowiedzialny za degradację cząsteczek 
mrNA u bakterii

deletion mutacja powstała na skutek usunięcia z sekwencji DNA jednego lub 
większej liczby nukleotydów

dispersive replication model hipotetyczny sposób replikacji DNA, w którym oba polinukleotydy 
syntetyzowanej podwójnej helisy tworzone są częściowo z DNA 
rodzicielskiego, a częściowo z nowo syntetyzowanego DNA

DNA marker sekwencja DNA występująca w dwóch lub większej liczbie łatwych do 
roz różnienia wersji i której z tego powodu można użyć do zazna cze nia po-
zycji na mapie genomowej, genetycznej, fizycznej lub zintegro wa nej

DNA sequencing technika ustalania kolejności nukleotydów w cząsteczce DNA

double helix dwuniciowa struktura składająca się z zasad połączonych w pary, 
będąca naturalną formą DNA w komórce

enhancer sekwencja regulatorowa podnosząca poziom transkrypcji genu lub 
genów położonych w pewnej odległości od niej i w dowolnym 
kierunku
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exon kodująca część cząsteczki DNA, ulegając transkrypcji pojawia się 
w dojrzałej cząsteczce rNA. Może kodować element białkowy

exportin białko zaangażowane w transport cząsteczek z jądra

extein fragment pozostający w dojrzałym białku po wycięciu intein

FIGE, field inversion gel elec-
trophoresis

metoda elektroforetyczna używana do rozdziału dużych cząsteczek 
DNA

FIsH, fluorescent in situ hy-
bridization

technika lokalizacji markerów na chromosomach przez obserwację 
pozycji, w których hybrydyzują markery fluorescencyjne

GAP, GTPase activating pro-
teins

zestaw białek pośredniczących w szlaku przekazywania sygnału 
z udziałem ras

genetic code zasady określające, jaka trójka nukleotydów koduje dany aminokwas 
w procesie syntezy białek

genetic marker gen występujący w przynajmniej dwóch łatwo rozróżnialnych al-
lelach, którego dziedziczenie można śledzić w czasie krzyżówki 
genetycznej, umożliwiając ustalenie pozycji genu na mapie

GTF, general transcription fac-
tor

białko lub kompleks białkowy będący przejściowym lub stałym 
składnikiem kompleksu inicjacyjnego tworzonego w czasie tran-
skrypcji u eukariotów

heat-shock proteins, hsp białka, których synteza jest stymulowana w komórkach w warunkach 
nagłego podwyższenia temperatury, a także w wyniku działania wielu 
innych czynników stresowych, np. etanolu, jonów metali ciężkich

helix-loop-helix domena odpowiedzialna za dimeryzację, powszechnie występująca 
w białkach wiążących DNA

helix-turn-helix rodzaj domeny wiążącej DNA, często występującej w białkach 
wiążących DNA

heteroduplex analysis mapowanie transkryptów przez analizę hybryd DNA-rNA nukleazą 
specyficzną dla cząsteczek jednoniciowych taką jak s1

importin białko zaangażowane w transport cząsteczek do jądra

intein wewnętrzny segment polipeptydu usuwany w procesie wycinania 
zachodzącym po translacji

intron niekodująca część cząsteczki DNA, ulega transkrypcji, jest wycinany 
podczas obróbki potranskrypcyjnej, w procesie splicingu

ion-exchange chromatography technika rozdziału białek, wykorzystująca różnice w ładunku wy-
padkowym odmiennych cząsteczek białkowych

IrE-PCr, interspersed repeat 
element PCr

technika porównywania klonów wykorzystująca PCr do wykry-
wania względnych pozycji powtórzeń rozproszonych w genomie 
w sklonowanych fragmentach DNA

lagging strand nić syntetyzowana w sposób nieciągły podczas replikacji DNA ze 
względu na konieczność syntezy w kierunku przeciwnym do ruchu 
widełek replikacyjnych

leading strand nić syntetyzowana w sposób ciągły podczas replikacji DNA dzięki 
syntezie w kierunku zgodnym z ruchem widełek replikacyjnych

leucin zipper domena odpowiedzialna za dimeryzację, często obecna w białkach 
wiążących DNA
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LTr, long terminal repeat typ powtórzenia rozproszonego w genomie, charakteryzujący się 
obecnością długich powtórzeń na końcach

MAr, matrix-associated region bogaty w AT segment genomu, za pomocą którego łączy się on 
z matriks jądrową

MHC, Major Histocompatibility 
Complex

wielogenowa rodzina występująca u ssaków, kodująca białka 
znajdujące się na powierzchni komórki, obejmująca kilka wieloal-
lelowych genów

molecular biology dziedzina wiedzy zajmująca się funkcjonowaniem organizmu na 
poziomie białek i kwasów nukleinowych

molecular comb technika przygotowania pociętych restrykcyjnie cząsteczek DNA do 
mapowania optycznego

multigenic family grupa genów, skupionych lub rozproszonych, o pokrewnych sek-
wencjach nukleotydowych

OFAGE, orthogonal field altera-
tion gel electrophoresis

system elektroforezy, w którym pole zmienia się między dwoma 
parami elektrod ustawionych pod kątem 45°, używany do rozdziału 
dużych cząsteczek DNA

operon zbiór wspólnie transkrybowanych i regulowanych genów

OrC, origin recognition com-
plex

zestaw białek wiążących się z sekwencją rozpoznawaną przez białka 
inicjacyjne

OrF, open reading frame seria kodonów zaczynająca się kodonem inicjacyjnym i kończąca 
kodonem terminacyjnym; część genu kodującego białko ulegająca 
translacji na białko

PAC, P1-derived artificial chro-
mosome

wektor o dużej pojemności łączący cechy wektorów P1 i PAC

PCr, polymerase chain reac-
tion

reakcja służąca do amplifikacji (namnożenia) wybranego fragmentu 
DNA in vitro

plasmid zwykle kolisty kawałek DNA często znajdowany u bakterii i w nie-
których innych typach komórek

point mutation mutacja powstała w wyniku jednonukleotydowej zmiany w sek-
wencji DNA

primer krótki oligonukleotyd przyłączany do jednoniciowej cząsteczki DNA, 
stanowiący punkt startu syntezy nici

primosome kompleks białkowy zaangażowany w replikację DNA

prion czynnik infekcyjny składający się wyłącznie z białka

prosthetic group mała cząsteczka, będąca częścią białka złożonego, związana z nim 
kowalencyjnie bądź niekowalencyjnie; wiele z grup prostetycznych 
to kofaktory reakcji katalizowanych przez enzymy

proteasome kompleks białkowy składający się z wielu podjednostek, zaanga żowa-
ny w degradację innych białek

protein desalting uszkodzenie otoczki solwatacyjnej pod wpływem zbyt dużego 
stężenia soli nieorganicznych; proces ten nie narusza struktury białka, 
więc jest odwracalny; to tzw. wypadanie białek z roztworu

protein engineering różne techniki wprowadzania ukierunkowanych zmian w cząsteczkach 
białek, często w celu poprawienia właściwości enzymów używanych 
w procesach przemysłowych



64 P. KłOs, E. MATErNIK, A. MATuLEWsKA, P. PIONTEK

FOrMA ANGIELsKA ZAKrEs ZNACZENIA FOrMY uŻYWANEJ

protein folding przyjmowanie przez polipeptydy struktury sfałdowanej

pseudogene zinaktywowana, a zatem niefunkcjonalna kopia genu

rACE, rapid amplification of 
cDNA ends

technika mapowania końca cząsteczki rNA oparta na PCr

recombination hot spot region chromosomu, gdzie rekombinacja zachodzi z częstością 
większą niż średnia dla całego chromosomu

release factor białko odgrywające pomocniczą rolę w czasie terminacji translacji

replication factory duża struktura przyłączona do macierzy jądrowej; miejsce replikacji 
DNA

replicative fork obszar dwuniciowej cząsteczki DNA, który ulega otwarciu, by 
umożliwić replikację DNA

replisome kompleks białek zaangażowanych w replikację DNA

restriction endonuclease enzym z grupy endonukleaz przecinający nić DNA w miejscu 
wyznaczanym przez specyficzną sekwencję DNA

retroelement element genetyczny zmieniający miejsce za pośrednictwem rNA

reverse transcriptase polimeraza syntetyzująca DNA na matrycy rNA

rFC, replication factor C białko pomocnicze o wielu podjednostkach biorące udział w rep-
likacji DNA u Eukaryota

rFLP, restriction fragment 
length polymorphism

technika, w której organizmy mogą być różnicowane poprzez analizę 
wzorów pochodzących z podziału (rozłamu) ich DNA

ribonuclease enzym degradujący rNA

ribozyme cząsteczka rNA wykazująca aktywność katalityczną

rPA, replication protein A główne białko wiążące jednoniciowy DNA, biorące udział w rep-
likacji eukariotycznego DNA

sDs-PAGE, sodium dodecyl 
sulfate polyacrylamide gel elec-
trophoresis

technika stosowana w biochemii i biologii molekularnej do rozdziału 
białek zgodnie z ich wielkością (długością łańcucha polipepty-
dowego)

serpins białka należące do rodziny inhibitorów proteaz serynowych

silencer sekwencja regulatorowa obniżająca poziom transkrypcji genu lub 
genów położonych w pewnej odległości od niej i w dowolnym 
kierunku

silent mutation zmiana w sekwencji DNA nie mająca wpływu na ekspresję lub 
funkcjonowanie genu bądź produktu genu

sINE, short interspersed nuclear 
element

typ powtórzenia rozproszonego w genomie, którego przykładem są 
sekwencje Alu w genomie człowieka

small Nuclear ribonucleopro-
teins (snrNP)

struktury biorące udział w wyciszaniu intronów Au-AC oraz w in-
nych etapach obróbki rNA, składające się z jednej lub dwóch 
cząsteczek snrNA i białek

sOs response seria zmian biochemicznych zachodzących w E. coli w odpowiedzi 
na uszkodzenie genomu i inne bodźce

spliceosome kompleks snrNP i pre-mrNA utworzony w celu przestrzennego 
zbliżenia eksonów znajdujących się powyżej i poniżej intronu, 
podczas gdy intron zostaje wypętlony
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splicing składanie rNA, proces usuwania intronów z cząsteczki rNA 
i łączenia eksonów tak, by powstał funkcjonalny rNA

ssB protein, single strand bind-
ing protein

jedno z białek wiążących się z jednoniciowym DNA w rejonie 
widełek replikacyjnych, zapobiegając tworzeniu się par zasad między 
dwoma niciami rodzicielskimi przed skopiowaniem

ssLP, simple sequence length 
polymorphism

zestaw powtórzonych sekwencji przejawiający różnice w długości

sticky ends końce dwuniciowej cząsteczki DNA, w której jedna nić jest dłuższa 
od drugiej

TAF, TBP-associated factor jeden z kilku składników podstawowego czynnika trakskrypcyjnego 
TFIID, odgrywający pomocniczą rolę w rozpoznawaniu sekwencji 
TATA

Taq polymerase enzym wykorzystywany powszechnie w PCr dzięki swojej stabilności 
termicznej 

TBP, TATA binding protein składnik podstawowego czynnika transkrypcyjnego TFIID, rozpo-
znający sekwencję TATA promotora polimerazy rNA II

telomer fragment chromosomu, który zabezpiecza go przed uszkodzeniem 
podczas kopiowania

telomerase enzym utrzymujący końce chromosomów eukariotycznych przez 
syntetyzowanie powtórzeń telomerowych

termination factor białko odgrywające pomocniczą rolę w terminacji transkrypcji

transcription bubble region rozplecionego DNA przesuwający się wraz z polimerazą

transposon element genetyczny, który może się przemieszczać z jednego miejsca 
w drugie w cząsteczce DNA

ubiquitin białko składające się z 76 aminokwasów, które po przyłączeniu do in-
nego białka działa jako znacznik kierujący to białko do degradacji

ultrafiltration proces filtracji z użyciem sit molekularnych, membran i wszelkich 
materiałów porowatych, o porach, których rozmiary są zbliżone do 
wielkości pojedynczych cząsteczek

YAC, yeast artificial chromo-
some

wektor do klonowania o dużej pojemności zbudowany ze składników 
chromosomu drożdżowego

zinc finger rodzaj domeny wiążącej DNA, powszechnie występujący w białkach 
wiążących DNA
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Stefan WiertleWSki

Grindowanie na pegach, 
czyli o zapożyczeniach angielskich 

w socjalnej odmianie języka

Abstract. The paper, written from a sociolinguistic perspective, presents English loan 
words found in the Polish bike slang. The criteria of classification of the collected ma-
terial (ca 300 entries) comprise the division into semantic classes, type of borrowings 
(loanwords, loanshifts and loanblends) and the level of their assimilation into Polish. The 
majority of the discussed lexical entries have not been recorded in the available Polish 
dictionaries and corpuses.

Abstrakt. Charakterystyka zapożyczeń angielskich w języku rowerowym, a więc kwestia 
kontaktów międzyjęzykowych, podjęta została z perspektywy socjolingwistycznej. Autor 
dokonuje klasyfikacji zgromadzonych jednostek leksykalnych (ok. 300) z uwzględnieniem 
ich podziału rzeczowego, typu zapożyczenia (zapożyczenie leksykalne, kalka, hybryda) 
i stopnia asymilacji. Przeważająca większość zarejestrowanego materiału nie jest uwzględ-
niana w dostępnych opracowaniach leksykograficznych. 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie pod względem językowym najnowszych 
(głównie z okresu ostatnich kilku, kilkunastu lat) zapożyczeń angielskich występu-
jących w obrębie języka rowerowego, przy czym niektóre spośród nich (zwłaszcza 
dotyczące ewolucji i trików) używane są również przez uprawiających inne sporty, 
np. motocyklowe, kitesurfing, windsurfing, snowboard czy jazdę na rolkach lub desko-
rolce. Przedstawiony poniżej materiał językowy pochodzi z ekscerpcji różnorodnych 
tekstów pisanych, zarówno drukowanych, jak i dostępnych w Internecie. Te pierwsze 
obejmują m.in. kilkanaście książek (także przekładów z angielskiego, czeskiego 
i niemieckiego) opublikowanych na przestrzeni prawie 60 lat, co pozwoliło przez 
porównanie stwierdzić, które leksemy zaliczyć można do pożyczek najnowszych. 
Przy korzystaniu z polskich przekładów tekstów obcojęzycznych konieczna jest jed-
nak ostrożność, gdyż zdarza się, że tłumacze posługują się terminologią angielską 
w miejscach, gdzie należałoby użyć powszechnie znanych i zadomowionych już 
w polszczyźnie określeń (np. w książce Lance Armstrong. Program mistrza tłumacz 
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zamieszcza na s. 140 słowo drafting, gdy z kontekstu wynika, że opisywany styl jazdy 
w grupie powinien zostać oddany za pomocą ugruntowanego terminu wachlarz lub 
frazeologizmu jazda na wachlarzu).

Język rowerowy traktowany jest tutaj jako jedna z socjalnych odmian polszczyzny 
(por. Wiertlewski 2005). Powstał on w drugiej połowie XIX w., gdy na stosunkowo 
szeroką skalę upowszechnił się rower. Odmiana ta, podobnie zresztą jak język ogól-
ny, podlegała ewolucji i jej stan obecny jest znacząco różny od stanu początkowego. 
Szczególnie silnie zmieniła się w ostatnich latach, co wiąże się zwłaszcza z poja-
wieniem się nowych rodzajów rowerów oraz dyscyplin kolarskich i coraz liczniej-
szych rzesz rowerzystów, porozumiewających się często w specyficzny, a dla laika 
niezrozumiały, sposób. Ponieważ zdecydowana większość współczesnych innowacji 
technologicznych dotyczących roweru i nowych konkurencji rowerowych miała swój 
początek w USA i kanadzie, w oczywisty sposób zaczęto o nich najpierw mówić po 
angielsku. Wraz z rozpowszechnianiem w świecie nowych propozycji technicznych 
nastąpił również masowy napływ leksyki pochodzenia angielskiego do polszczyzny 
(por. np. Jadacka 2005: 10, Ożdżyński 1979: 17). Jedną z uderzających cech polskiego 
języka rowerowego jest właśnie znacząca i ciągle zwiększająca się obecność w nim 
zapożyczeń, szczególnie angielskich, powodowana głównie potrzebą nazywania no-
wych desygnatów (por. np. Witaszek-Samborska 1992, 2005).

Przez język rowerowy (por. Ożdżyński 1970: 10) rozumiemy tutaj leksykę 
dotyczącą miejsc związanych z uprawianiem kolarstwa i jeżdżeniem na rowerze, 
osób jeżdżących na rowerze, sprzętu i jego części, ubioru, urządzeń i obiektów 
sportowych, dyscyplin i konkurencji kolarskich, klubów, kategorii zawodniczych, 
ruchów i czynności związanych z jeżdżeniem i konserwacją roweru, metod trenin-
gowych i sposobu odżywiania, pojęć związanych z organizacją zawodów i życia 
kulturalnego omawianego środowiska. Poniżej scharakteryzowane zostaną najnowsze 
zapożyczenia angielskie z zakreślonego właśnie obszaru, przy czym zdecydowana 
większość  przynależy wyłącznie do języka rowerowego, część jest wspólna z innymi 
– wymienionymi na początku artykułu – dyscyplinami, kilka reprezentuje leksykę 
ogólnosportową, a dodatkowo przedstawionych zostanie kilka używanych w innych 
odmianach języka (np. w ogólnej czy w gwarach młodzieżowych), ale odnoszących 
się tutaj do specyficznych desygnatów.

Chociaż obecnie obserwujemy w omawianej dziedzinie tendencję do prawie 
wyłącznego zapożyczania z angielskiego, w latach wcześniejszych dość liczne były, 
w większości nadal używane, pożyczki z: niemieckiego (np. blat, bremze, dekiel, dy-
namo, felga, hebel, korba, pana, profi, rant, sztyca, spurt, szlauch, szprycha, sztajer, 
wentyl), francuskiego (np. bicykl, bidon, etap, kask, maillot jaune, sur place, peleton, 
welodrom, żółta koszulka) czy włoskiego (np. pikolaki, stranieri, tempo). Mimo że 
zajmujemy się tutaj pożyczkami najnowszymi, warto przypomnieć, że zapożycze-
niem z angielskiego jest także słowo rower, które pochodzi od nazwy fabryki Rover, 
produkującej sprzęt tego rodzaju, swego czasu w Polsce dość popularny (angielskie 
rove znaczy włóczyć się, a rover to niespokojny duch). Dodajmy, że słowo rower 
w omawianej odmianie języka poddaje się derywacji w większym stopniu niż ma 
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to miejsce w odmianie ogólnej. Dopuszczalne są tu np. następujące neologizmy: ro-
werować, rowerowanie, zroweryzowany czy żartobliwa forma rowersi (możliwa jest 
tylko liczba mnoga), w której dodatkowo występuje zjawisko depluralizacji. Starszymi 
zapożyczeniami z angielskiego (kalkami) są także frazeologizmy w rodzaju: jazda na 
kole, lotny finisz, ostre tempo, spadek formy, start ostry, wygrać o gumę.

Prezentowany materiał leksykalny (pochodzący ze zbioru obejmującego ok. 300 
jednostek leksykalnych) zostanie zanalizowany w sposób wykorzystany np. przez 
Bajerową (2003), Miodunkę (1989), kanię i Tokarskiego (1984), lubasia (2003), 
Mańczak-Wohlfeld (1995), Markowskiego (2005) czy Ożdżyńskiego (1970). Pod 
uwagę wzięty będzie, z jednej strony, podział zapożyczeń na pożyczki leksykalne, 
kalki i hybrydy językowe, a z drugiej – stopień ich przyswojenia.

Najliczniejszą grupę w przebadanym materiale stanowią zapożyczenia leksy-
kalne (ich pisownia podana jest w wersji oryginalnej). Można dokonać ich podziału 
rzeczowego na kilka kategorii semantycznych. Wśród słów odnoszących się ogólnie 
do jeżdżących na rowerze jest biker // bajker, bikerka // bajkerka, bikerzyca (rowe-
rzysta), rider // rajder, riderka // rajderka (jeździec), user (użytkownik), a także fun 
biker (jeżdżący dla zabawy) i bike commuter (dojeżdżający rowerem do pracy). Są 
też specjaliści, choć nie tylko, od poszczególnych dyscyplin, czyli mix zawodników, 
np. bmxowiec (jeżdżący na rowerze do akrobacji), cyclocrossowiec, crossowiec, 
crossiarz // crosiarz lub kroskantrowiec (specjalista od jazdy przełajowej w terenie), 
dirt jumper i dirtowiec (skaczący na przeszkodach ziemnych), downhillowiec (zjazdo-
wiec), dualowiec i dualslalomowiec (ścigający się w wyścigach dwóch zawodników 
na torze przeszkód), dragstarowiec (jeżdżący rowerem marki leader Fox Dragstar), 
endurowiec (jeżdżący na trudnych trasach terenowych), flatlander // flatowiec // 
flaternik (wykonujący triki na płaskich powierzchniach), freerider i freeridowiec 
(jeżdżący w terenie), fourcrossowiec i 4crossowiec (ścigający się w wyścigach czte-
rech zawodników na torze przeszkód), gadżeciarz (dbający o markę komponentów, 
ich wagę itp.), hardkorowiec // hadrdcore’owiec (preferujący ekstremalne warunki), 
mountbiker, mountbikowiec lub MTBiker (kolarz górski), speedrowerowiec (ścigający 
się na torze żużlowym), streeciarz i streetowiec (pokonujący przeszkody w mieście), 
trialowiec (pokonujący tor przeszkód), uphillowiec (jeżdżący pod górę w terenie). 
Bike messenger, cycle courier // curier i kurier wozi na rowerze przesyłki, tester 
sprawdza rowery, batman jeździ po ciemku bez oświetlenia, większość rowerzystów 
to normalsi, ale jest wśród nich też kilku freaków, a w kolarstwie wyczynowym zdarza 
się dopingowicz. Zawodowi kolarze to elita, starsi wiekiem to mastersi, a w każdej 
kategorii może pojawić się leader // lider i czampion // czempion.

Łatwo zauważyć kilka charakterystycznych cech przedstawionego słownictwa: 
wariacyjność pisowni – występowanie alografów, adaptację graficzną do pisowni 
polskiej, seryjność tworzenia nazw, obecność synonimów, a także depluralizację. 
Bardziej szczegółowe ich omówienie zostanie przedstawione po prezentacji materiału 
leksykalnego.

rower to ogólnie bajk //bike //bik. rowery dzielą się na wiele typów. Jest tu 
np. city bike (rower miejski), chopper, cruiser // cruzer i lowrider (rowery o niskim 
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zawieszeniu przypominające motocykle), cross bike (do jazdy terenowej), full // ful 
lub sportfull (z pełną amortyzacją), fun bike (do zabawy), hardtail // hardteil (bez 
amortyzacji tyłu), makrokesz (tandetny rower z supermarketu), single speed // single-
speed // singlespid (jednobiegowy), softail (z pełną amortyzacją), trekking (do jazdy po 
szosie i w terenie), V-brakeowiec (posiadający pewien typ hamulców). liczne nazwy 
tworzone są seryjnie, co uważane jest za charakterystyczną cechę słowotwórstwa 
współczesnego (por. np. Bajerowa 2003: 65). Obserwujemy zatem, z jednej strony, 
liczne połączenia z przymiotnikiem, np. rower crossowy, customowy (przygotowany 
pod indywidualne wymagania kupującego), dirtowy, downhillowy, dualowy, freeri-
dowy // freerajdowy, freestajlowy // freestylowy, mountbikowy, racingowy, streetowy, 
teamowy, trekkingowy, trialowy, uphillowy, a z drugiej – kondensację przejawiającą 
się w procesie uniwerbizacji, np. crossówka, dirtówka, downhillówka, dualówka, fre-
eridówka, streetówka, treningówka, trialówka, uphillówka. Obok występują połączenia 
z wyrażeniem przyimkowym, np. rower do downhillu, dirtu, off-roadu, streetu itd. 
Pojawiają się również skrótowce, a więc kolejny przejaw kondensacji, np. ATB (all 
terrain bike), BMX (bicycle motor cross), MTB (mountain bike). O najlepszych rowe-
rach można powiedzieć, że są high-endowe lub topowe (technologicznie najbardziej 
zaawansowane), niektóre mają racingową geometrię lub duży sloping // slooping ramy 
(kąt nachylenia) i są oversized (mają rury o dużym przekroju, co zwiększa sztywność 
roweru). Generalnie rower powinien być superlight lub wylajtowany (lekki), liczy 
się design // dizajn ramy, co oddaje leksem STW (stiffness-to-weight), czyli stosunek 
sztywności do wagi. 

Nie mniej liczne są terminy dotyczące stylu jazdy, techniki i konkurencji kolar-
skich. Z kolarstwem, głównie szosowym, związane są wyścigi typu klasyk, kryte-
rium, open, których istotną częścią jest sprint. Z kolei na bmxach można uprawiać 
cztery style jazdy: flatland (tricki // triki // trikasy na asfalcie), street (na schodach, 
poręczach, murkach itp.), vert (na rampie), dirt (na usypanych przeszkodach ziem-
nych – hopach i hopkach). Miejsca, w których jeździ się ekstremalnie, to spoty lub 
miejscówki. Z kolei bank, half-pipe i quarterpipe (rampy) służą do wykonywania 
trików (nie tylko na bmxach), których są dziesiątki. Ich nazwy, z kilkoma tylko wy-
jątkami, są zapożyczeniami. Warto je tutaj przedstawić, ponieważ bmx będzie nową 
konkurencją najbliższej Olimpiady. Ze zbioru kilkudziesięciu nazw zaprezentujemy 
jedynie wybrane: backflip (salto w tył), bar hop (stanie podczas jazdy na tylnych pe-
gach i przeskakiwanie nad kierownicą na przednie pegi), backwards (jazda tyłem na 
stojąco, nogi na pegach), barspin (obracanie kierownicą w czasie jazdy), barspinner 
(zawodnik w czasie lotu trzyma kierownicę i obraca wokół rowerem), bunny hop, 
czyli skok króliczy (podskok na obu kołach), endo (jazda na przednim kole), manual 
(jazda na tylnym kole bez pedałowania), no footer (bez opierania stóp na pedałach 
w trakcie ewolucji), no hander (lot bez trzymania rąk na kierownicy), no nothing 
(lot bez kontaktu z rowerem), nosepick (zatrzymywanie roweru na przednim kole), 
one footer (w trakcie wykonywania ewolucji tylko jedna stopa spoczywa na pedale), 
one hander (lot z jedną ręką na kierownicy), piwot (obroty na przednim kole), pogos 
(stanie na tylnym kole z nogami na pegach i podskakiwanie), Roys (jazda na stojąco 
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ze stopami na pegach bez dotykania roweru rękami), superman seat grab (w czasie 
lotu jedyny kontakt zawodnika z rowerem to ręka trzymająca siodełko), surfing (jaz-
da na stojąco z jedną nogą na ramie, a drugą na kierownicy), tailwhip (obrót tylną 
częścią roweru o 360°), wallride (jazda po murze), wheelie (jazda na tylnym kole 
z pedałowaniem). Prostsze triki można łączyć w triki złożone, czyli kombosy, np. no 
footed seat grab barspin (zawodnik w trakcie lotu jedną ręką trzyma siodełko, a drugą 
kręci kierownicą; nogi bez kontaktu z rowerem). 

Inne konkurencje, głównie, choć nie wyłącznie, w jeździe off-road, to: adventu-
re racing (np. wieloetapowe wyścigi grzbietami gór), alleycat // alley ket (wyścigi 
kurierów rowerowych w ruchu ulicznym), cross, crosscountry lub cyclocross (tutaj 
stosowaną techniką może być combo – w przełajach to zsiadanie, bieg i ponowne 
wskakiwanie na rower), cycle-ball (piłka rowerowa), droperka (skoki na przeszko-
dach), downhill (bieg zjazdowy), dual slalom, enduro, four cross i 4cross, freeride 
i freeriding, mountbiking i mountainbiking, snowdownhill // snow-downhill // snow 
downhill, speed biking i speedrower, trial, vertical biking (połączenie bungee jumping 
z ewolucjami na rowerze). Jazda odbywa się m.in. w bikeparkach i skateparkach, gdzie 
można pokonywać dable // double (podwójne przeszkody), gapy, skinnysy (wąskie 
kładki), step-downy (niewielkie uskoki) i teeter-tootery (huśtawki). Marzeniem wielu 
jest legendarny kanadyjski tor przeszkód North Shore lub jego replika, czyli northszor 
// nortshor // nortszor. Zimą można jeździć indoorowo i uprawiać spinning (jazdę na 
rowerze stacjonarnym). liczne są również połączenia z przymiotnikiem, np. zawody 
i imprezy, ale też tory czy parki crossowe, downhillowe, dualowe, flatlandowe, fre-
eride’owe, hardcore’owe itp. oraz skrótowce, np. CC (cyclocross), DH (downhill), 
DS (dual slalom), FR (freeride), XC (cross country). 

Przegląd grupy słownictwa dotyczącego części roweru i materiałów, z jakich są 
wykonane, zacznijmy od opon. Mamy tu slicki // sliki i semislicki // semisliki (mniej 
i bardziej gładkie) oraz tublessy (bezdętkowe) zaliczane do opon coolerskich. Wśród 
hamulców szczękowych (felgowych) są V-braki // V-breaki i cantisy, czyli cantilevery 
lub froglegsy. Gripy to chwyty kierownicy, grip shift to manetka obrotowa, a rapid 
fire, trigger, dual control – kolejne systemy zmiany biegów, A-head // Ahead lub 
headset – stery kierownicy, barendsy – zakończenia kierownicy, a suport – mecha-
nizm korbowy. Współczesne pedały zatrzaskowe to kliki, w rowerach do ewolucji 
preferuje się natomiast tradycyjne platformy lub platformówki oraz montuje pegi // 
pegsy (przedłużenia osi kół, na których można stanąć w czasie trikowania albo na 
nich grindować lub slidować, czyli zjeżdżać np. na rurach balustrad), rotor (pozwala 
kręcić kierownicą dookoła) i rockringi, aby nie zniszczyły się zęby przedniej tarczy 
i nie zdarzył się chain suck (spadanie łańcucha). każdemu przyda się U-lock (kłódka 
rowerowa). Niektórzy montują też dazer, urządzenie emitujące dźwięki wysokiej 
częstotliwości, które odstraszają psy. Lemondka (eponim od nazwiska kolarza le-
Monda) to kierownica triathlonowa, a ketaj, ketajka (od nazwy producenta Cat Eye) 
to rodzajowa nazwa oświetlenia rowerowego. Najnowszym materiałem używanym 
w produkcji roweru jest carbon // karbon (włókno węglowe), czasami montuje się 
tylko karbonowo-kompozytowe komponenty. Najpopularniejszym materiałem jest 
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nadal aluminium, przy czym termin alloy, oznaczający dowolny stop, w Polsce 
oznacza stop aluminiowy. Także w tej kategorii można wskazać skrótowce, np. SIS 
(Shimano Indexing System – system zmieniania przełożeń), SPD (Shimano Dynamics 
Systems – pedały zatrzaskowe), czyli spdy lub espedy, TB (tripple butted – potrójnie 
cieniowany).

Bardzo liczna jest grupa zapożyczeń dotyczących amortyzacji. Z obszernego 
zbioru liczącego ponad 50 jednostek przedstawione zostaną tylko najbardziej charak-
terystyczne. Full suspension, czyli FS to pełna amortyzacja przodu i tyłu, damper to 
tłumik, boster // booster i breakbooster to element kształtem przypominający podkowę, 
mocowany do piwotów hamulcowych zapobiega rozginaniu ramy podczas hamowania, 
gussety – wzmacniacze rur, cartridge, kartridż // kartrydż – nabój wypełniony olejem 
odpowiedzialny za tłumienie, shockbootsy – gumy lub neopreny osłaniające górne 
golenie amortyzatora przedniego, upside-down – typ amortyzatora, w którym golenie 
górne i dolne zamieniono miejscami, a SID (Superlight Integrated Design) lub sidy 
to amortyzatory powietrzne rock Shoxa. 

Na zakończenie tej części prezentacji omówimy wspólnie zapożyczenia związa-
ne z odżywianiem i strojem. Lajkra // lycra to rodzajowa nazwa ubioru rowerzysty 
wykonanego z włókien syntetycznych; przykładem są lycrowe spodenki, często 
z pampersem (wkładką higieniczną). Dłonie chronią lobstery (rękawice trójpalcowe), 
a głowę kaski integralne typu full face, czyli full fejsy // fulfejsy. Mogą się przydać, 
gdy przydarzy się face plant (upadek na twarz) lub OTB (over the bar), czyli lot nad 
kierownicą. Na plecach niektórzy mają camelbaki (plecaki ze zbiornikiem na picie 
w czasie jazdy), a w podeszwach butów cleaty (bloki do wpinania butów w pedały 
zatrzaskowe). Carbosnaki to żele odżywcze w tubach. Generalnie ważny jest carbo-
loading – dostarczanie organizmowi węglowodanów. Gusty tutaj nie są stałe, zmienia 
się bike moda, a bike business kwitnie. 

Mniej liczną grupę stanowią kalki. Są wśród nich leksemy dotyczące rodzajów 
kolarstwa, np. kolarstwo górskie (mountain biking), kolarstwo wertykalne (vertical 
biking), czy osób jeżdżących, np. kolarz górski (mountain biker). kilka odnosi się do 
budowy roweru i jego części, np. miękki ogon (softail), sztywnoogonowiec (hardtail), 
dolny ciąg (bottom pull), górny ciąg (top pull), ramię korby (crank arm), komora ole-
jowa (oil chamber), żabie udka (froglegs) – typ pedałów zatrzaskowych, bacik (chain 
whip) – służy do zdejmowania wolnobiegu. kolejne dotyczą trików, np. skok króliczy 
(bunny hop) i przebicia dętki – ukąszenie węża (snake bites). Wyrażenie babcine biegi 
(granny gear) w ekspresywny sposób pozwala mówić z politowaniem o jeżdżeniu 
na miękkich przełożeniach, natomiast za pomocą frazeologizmu strzał w orzechy 
(nutter) w dosadny sposób można poinformować o uderzeniu kroczem, np. w górną 
rurę ramy. Osobną podgrupę stanowią wyrazy już wcześniej występujące w języku 
polskim, ale poddane neosemantyzacji pod wpływem języka angielskiego, np. elita 
(elite), jeździec (rider), kadencja (cadence) – liczba obrotów korbą na minutę, kaseta 
(cassette) – zespół zębatek umieszczonych na tylnej piaście, klasyk (classic), korona 
(crown) – część amortyzatora, kryterium (criterion), platforma (platform), stolik 
(table), ubijaczka (egg beater), widelec (fork). Tutaj należeć też będą spolszczenia 
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nazw firmowych rowerów, np. kołodziej (Wheeler), lawinka (Avalanche), mangusta 
(Mongoose), czy żartobliwe skojarzenia typu konina (Kona), sekator (Sector), skocina 
(Scott), także dotyczące kasków – rudzielec (Rudy Project). 

Najmniej jest hybryd i półkalk. W analizowanym materiale leksykalnym są to: 
bike moda, duszmen (kolarz duszący na pedały), gripocyngle, speedrower, szosmen, 
wmordewind, złapać snejka, a także biker niedzielny i bikerska brać.

Przyjrzyjmy się teraz głównym cechom przedstawionej leksyki. Otóż w sporej 
jej części dokonała się adaptacja graficzna do polskiej pisowni (a także substytucja 
fonologiczna), jak np. w słowach: bajk, bik, carbosnak, cruzer, czempion, dable, di-
zajn, fristajlowy, fulfejs, hardkorowo, kaseta, karbon, kliki, makrokesz, mauntbajkowy, 
piwot, suport, złapać snejka. Świadczy to o asymilacji przywołanego słownictwa. 
Zdarzają się też zapożyczenia spolszczone zabawnie, np. ketaj, nortszor. Ponadto 
w części przedstawionej leksyki występują alografy, czyli wahania pisowni, np. biker 
// bajker, courier // curier, cruiser // cruzer, freestajlowy // freestylowy, hardtail // 
hardteil, lajkra // lycra, rider // rajder, slicki // sliki. W niektórych pożyczkach brak 
jednak adaptacji ortograficznej, np. booster, gusset, tubeless.

Jeśli chodzi natomiast o adaptację morfologiczną, to zdecydowana większość 
zapożyczeń weszła do polskiego systemu fleksyjnego i odmienia się według polskich 
paradygmatów. Jedynie nieliczne nie odmieniają się, np. dual control, off-road, open, 
oversized, suspension. O stopniu asymilacji świadczy też aktywność morfologiczna 
zapożyczeń, czyli liczba derywatów. Całkiem liczne pożyczki stanowią produktywną 
bazę derywacyjną. Do rzeczowników, najliczniejszej grupy zapożyczeń, dodawane 
są następujące przyrostki:

-owiec, np. bmxowiec, crossowiec, crosscoutrowiec, dirtowiec, downhillowiec, 
endurowiec, flatowiec, fourcrossowiec, freeridowiec, mountbikowiec, 
speedrowerowiec, streetowiec, trialowiec, uphillowiec

-arz, np. crossiarz, gadżeciarz, streeciarz
-owicz, np. dopingowicz
-ka, np. bikerka, droperka, flatlanderka, hopka, ketajka, lemondka, kurierka, 

lawinka, riderka
-yca, np. bikerzyca
-ówka, np. crossówka, downhillówka, dualówka, freerajdówka, platformówka, 

streetówka, treningówka, trialówka
-ik, np. crossik, fulik, flaternik, karbonik, streetcik, trialik
-ek, np. damperek, riderek 
-owanie, np. dropowanie, grindowanie, flatlandowanie, hopkanie // hopkowanie, 

jumpowanie, lajtowanie, mountbajkowanie, slidowanie, trikowanie
-stwo, np. bikerstwo

Przymiotniki derywowane są przez dodanie przyrostków:

-owy, np. bikerowy, crossowy, customowy, cyclocrossowy, dirtowy, downhillowy, 
feetowy (15 feetowy jump), flatlandowy, fourcrossowy, freerideowy, fre-
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estajlowy, high-endowy, lycrowy, mountbajkowy, outdoorowy, racingowy, 
streetowy, topowy, trekkingowy, trialowy 

-ski, np. bikerski, coolerski, kurierski, sprinterski
-ny, np. tuningowany, upgradowany, wylajtowany (tutaj dodatkowo pojawił 

się przedrostek wy-).
Tworzone są również przysłówki przez dodanie 

-o, np. crossowo, dirtowo, indoorowo, hardkorowo, trialowo itd.

W analizowanym materiale znalazły się także następujące czasowniki z przy-
rostkiem 

-ować: asfaltować, dropować, flatlandować, grindować, hopkać, hopkować, jum-
pować, lajtować, slidować, sprintować, streetować, testować, trialować, 
trikować, upgradować. 

Dodajmy, że derywacje za pomocą przedrostków są bardzo nieliczne. Stwierdzono 
tylko dwa przypadki – wylajtować, wylajtowany.

Niektóre zapożyczenia wchodzą również w związki frazeologiczne, np. czesać 
triki, dawać po hopach, niedzielny biker, sprint na tablicę, strzelić OTB, trzaskać 
triki. Wskazuje to na ich znaczącą asymilację w języku polskim. 

Zdarza się wśród zapożyczeń również homonimia, np. bikerka i kurierka to oczy-
wiście kobiety, ale także uprawianie kolarstwa, szczególnie górskiego (jak w zdaniu: 
„Białystok stał się centrum polskiej bikerki.”), lub praca w charakterze kuriera ro-
werowego. kolejną właściwością jest zdarzająca się depluralizacja zapożyczonych 
rzeczowników, np. barendsy, couriersi, froglegsy, kombosy, mastersi, pampersy, pegsy, 
ridersi, shockbootsy, skinnysy. 

Jeszcze inną cechą języka rowerowego jest współwystępowanie par: zapożyczenie – 
kalka i ich przemienne wykorzystywanie, pewnie ze względów ekspresywnych, np. full 
(suspension) – pełnozawieszony, granny gear – babcine biegi, mountain biker – kolarz 
górski, racingowy – wyścigowy, rower downhillowy – rower zjazdowy. Obecne są też pary 
synonimów, np. crossiarz – crossowiec, flatlander – flatowiec, freerider – freeridowiec, 
mountbiker – mountbikowiec, streeciarz – streetowiec, hopkać – hopkować.

Zakończmy uprawnionym stwierdzeniem, że język rowerowy w znaczącym stopniu 
jest nasycony zapożyczeniami. Potwierdza to obserwację np. Ożdżyńskiego (1970: 12) 
i Mańczak-Wohlfeld (1994: 151), że zapożyczenia obcojęzyczne są najbardziej charak-
terystyczne dla leksyki sportowej. Zarejestrowany w niniejszej pracy materiał obejmuje 
głównie leksykę najnowszą o różnym stopniu potoczności i oficjalności, w różnym stopniu 
zasymilowaną i nierzadko nieustabilizowaną, a ponadto w minimalnym stopniu odnotowy-
waną we współczesnych słownikach (także wyrazów obcych) i korpusach języka polskiego.
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Wpływ globalizacji na powstawanie 
polsko-angielskiego pidżynu zawodowego

Abstract. The authors present the problem of a professional pidgin from a two-dimensio-
nal perspective: as a result of a transformation into information society and globalization 
of all aspects of life. The problem of linguistic borrowings in logistics and computer 
science is discussed. The sources of borrowings and the reasons for borrowing terms are 
given. Finally, the problem of interlingual communication in the context of borrowings 
is touched upon.

Abstrakt. Autorzy przedstawiają zagadnienie pidżynu zawodowego w ujęciu dwupłaszczy-
znowym: jako efekt przejścia do formy rozwoju zwanego społeczeństwem informacyjnym 
oraz globalizacji wszelkich aspektów życia. Na przykładzie języka logistyki i informatyki 
przedstawiają zapożyczenia językowe. Ukazują źródła i przyczyny ich powstawania. Do-
konują podsumowania tego zagadnienia ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikację 
międzyjęzykową.

1. Wstęp

Rozpoczynając rozważania na temat wpływu języka angielskiego na języki 
specjalistyczne, należy zwrócić uwagę na bardziej ogólne zjawiska, jakim podlegają 
obecnie wszelkie przejawy ludzkiej działalności (takie jak powszechna globalizacja 
czy cyfryzacja). Ludzkość, która jeszcze stosunkowo niedawno znajdowała się na 
poziomie rozwoju tzw. społeczeństwa przemysłowego (XVIII–XIX w.), obecnie 
egzystuje i prowadzi swoją działalność już w tzw. społeczeństwie informacyjnym1. 
Konsekwencją takiego trendu rozwojowego jest ciągły wzrost znaczenia informacji, 
zwiększanie się stopnia jej komplikacji oraz występowanie tzw. zalewu informacyj-

1 Społeczeństwo informacyjne (społeczeństwo wiedzy) – społeczeństwo, w którym stopień łatwości 
dostępu i wykorzystania informacji jest podstawowym elementem dobrobytu materialnego i rozwoju 
społecznego. Za: Chmielewska-Gorczyca, Sosińska-Kalata 1991: 54.
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nego. Naturalnym następstwem takiego stanu rzeczy jest potrzeba jak najbardziej 
efektywnego wykorzystania dostępnych danych, a co za tym idzie – znajdowanie coraz 
to nowych narzędzi będących w stanie sprostać rosnącym wymaganiom. Równolegle 
w naszym otoczeniu postępuje inne zjawisko – globalizacja2. Jego konsekwencje 
są niezwykle szerokie i obejmują wszelkie przejawy ludzkiej aktywności, zarówno 
gospodarczej, jak i kulturowej czy też politycznej. Należy zauważyć, że żywiołowy 
rozwój tych procesów był możliwy w następstwie postępów w informatyce. To wła-
śnie ona stworzyła instrumenty niezbędne do przyspieszenia procesu komunikacji 
i wymiany danych. Umożliwiła wprowadzenie wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe 
i pod różnymi względami zasadne, zautomatyzowanych systemów eDI3.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie te procesy efektywnie wpływają 
również na język, a szczególnie na języki specjalistyczne.

2. Krótka historia rozwoju logistyki oraz informatyki

Pojęcie logistyki pierwotnie było całkowicie utożsamiane z zagadnieniami woj-
skowymi. Wynikało to m.in. z faktu, że na tym poziomie rozwoju głównie wojsko 
doceniało znaczenie zapewnienia dostępności towarów. Za początek realizowanej na 
dużą skalę logistyki „cywilnej” przyjmuje się opracowany w 1946 r., przy udziale 
amerykańskiego sekretarza stanu G.C. Marshalla, plan odbudowy europy po zniszcze-
niach wojennych. Został on zrealizowany w 16 państwach, głównie europy Zachodniej. 
Ten okres rozwoju logistyki charakteryzuje duże zawężenie tematyczne. Była ona 
utożsamiana tylko z fizycznym przemieszczaniem mas towarowych, tzn. z ich fizyczną 
dystrybucją. Jednocześnie główny przedmiot zainteresowania stanowiła optymalizacja 
magazynowania i procesów transportowych. Dalsza ewolucja związana była z rozsze-
rzeniem pojęcia logistyki. Przedstawiono ją trójpłaszczyznowo i zdefiniowano jako: 
„proces strategicznego zarządzania zaopatrzeniem, przechowywaniem i transportem 
materiałów, części oraz gotowych produktów (wraz z odpowiednią dokumentacją) 
w ramach organizacji oraz poprzez jej kanały marketingowe, zapewniający maksymali-
zację obecnych i przyszłych zysków oraz najbardziej efektywną realizację zamówień” 
(Christopher 1998: 11). Rezultatem tych badań było stworzenie na początku lat 90. 
koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. „obejmuje ona całokształt zagadnień od 

2 Globalizacja – trend w zarządzaniu strategicznym, polegający na potrzebie kreowania produktów świa-
towych i ich przystosowaniu do specyficznych oczekiwań, gustów i kultur odbiorców (Penc 1997: 138).

3 eDI (ang. Electronic Data Interchange). elektroniczna Wymiana Danych jest technologią obiegu 
i wymiany dokumentów w szeroko pojętej logistyce, edukacji, bankowości, administracji, handlu czy 
usługach bezpośrednio pomiędzy aplikacjami partnerów handlowych. Stanowi ona technikę bezpapierowej 
wymiany dokumentów sformatowanych według zakładanych wzorców pomiędzy systemami informatycz-
nymi przy minimalnej ingerencji człowieka. Szybkość przekazywania informacji (w rozwiązaniach tego 
typu) nie zależy od odległości fizycznej, ale od drogi, jaką musi ona przebyć w systemie – liczby ogniw 
pośrednich, przez które musi przejść, aby dotrzeć do adresata. Daje się zauważyć zależność, według której 
im jest ich więcej, tym prędkość przekazu spada. Przekłada się to bezpośrednio na czas przekazu, który 
w takich przypadkach znacząco wzrasta (Kondratowicz 1999).
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źródeł surowców, poprzez inne elementy składowe (takie jak: dostawcy, polityka 
zakupów i gromadzenia surowców, przepływ materiałów wewnątrz firmy, wyroby 
gotowe – gromadzenie, przechowywanie, magazynowanie) do dystrybucji i transportu. 
Przy tak szerokim podejściu do problemu przedsiębiorstwo ingeruje we wszystkie 
elementy składowe występujące w całokształcie procesów, od źródeł surowców po 
odbiorcę końcowego. Stanowi ogniwo w łańcuchu logistycznym, rozumianym jako 
technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami prze-
wozu towarów z uwzględnieniem szeroko pojętej organizacji, finansów, prowadzonej 
polityki (m.in.: zamówień, zapasów, marketingu, zarządzania, komunikacji, ochrony 
środowiska i utylizacji odpadów itp.)” (Gołembska 1999: 17).

Podsumowując, należy podkreślić, że z różnych względów (m.in. z powodu po-
wszechnej globalizacji czy też skrajnie posuniętej integracji) logistyka wpływa na wiele 
aspektów ludzkiej działalności, poczynając od marketingu, produkcji, a na sprzedaży 
i przepływach pieniężnych kończąc. Jest to masowo obserwowane zjawisko i nie należy 
zakładać, że w najbliższej przyszłości ulegnie ono zmianie, gdyż stwarza warunki do jak 
najbardziej efektywnego wykorzystania nadarzających się okazji i osiągnięcia maksymal-
nych korzyści (m.in. poprzez swoją multidyscyplinarną naturę oraz efekt synergii).

Rozwój informatyki4 przebiegał wielopłaszczyznowo. Początkowo (lata 50. i 60.) 
komputery bazowały na elementach lampowych i ze względu na cenę oraz wymagania 
zarezerwowane były dla potrzeb wojska i dużych jednostek naukowych. Wtedy też 
nadano im nazwę superkomputerów. Wraz z rozwojem technologii zastosowano nowe 
materiały (np. oparte na krzemie) oraz rozwiązania techniczne, dzięki czemu udało się 
zminiaturyzować wymiary komputerów (początkowo zajmowały całe sale), a przede 
wszystkim obniżyć ich cenę. Pojawiły się nowe kategorie sprzętu, jak np.: komputery 
osobiste, przenośne, serwery czy też tzw. komputery głównego szeregu (duże systemy, 
mogące obsługiwać miliony użytkowników). Podnoszone też były wciąż parametry 
charakteryzujące te urządzenia, takie jak szybkość taktowania procesora, wielkość 
dostępnych nośników pamięci, pamięć operacyjna, prędkość transferu danych itp. 
W konsekwencji jesteśmy dziś posiadaczami popularnych komputerów osobistych 
o mocach obliczeniowych wielokrotnie przewyższających superkomputery z lat 60., 
natomiast współczesne komputery głównego szeregu czy superkomputery umożli-
wiają efektywną obsługę sieci obejmujących wielomilionowe rzesze użytkowników 
lub przeprowadzanie niezwykle skomplikowanych symulacji i obliczeń (np.wpływu 
warunków zderzenia offsetowego na konstrukcję samochodu czy warunków lotu 
dopiero projektowanych pojazdów kosmicznych).

Równie dynamiczny jest rozwój oprogramowania. Pierwotnie zapewniało ono 
tylko wykonywanie ograniczonego zbioru podstawowych operacji, obecnie zaś 
umożliwia m.in.:

– automatyzację procesu planowania i kontroli;
– prowadzenie kartotek, generowanie raportów;

4 Rozumianej jako gałąź wiedzy zajmująca się przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem sieci 
komputerowych (Smid 2000).
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– wspomaganie procesu podejmowania decyzji m.in. przy wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji i systemów eksperckich;

– zapewnienie bezpieczeństwa;
– zarządzanie bazami danych i ich użytkowanie w trybie bezpośrednim;
– wykorzystywanie wszelkiego rodzaju sieci komputerowych (np. Internet);
– organizowanie konferencji komputerowych;
– modelowanie finansowe i przeprowadzanie różnego rodzaju analiz;
– wspieranie prowadzenia rejestru zapasów, zarządzania i kontroli zapasów oraz 

planowania produkcji;
– wspomaganie planowania sprzedaży, prognoz sprzedaży, analiz rynku i efek-

tywności reklamy;
– automatyzację procesów informacyjnych;
– zarządzenie systemem jako całością;
– edytowanie tekstów;
– tworzenie prezentacji;
– tworzenie grafiki;
– automatyzacja procesu wydawniczego;
– błyskawiczne przesyłanie danych (w każdej postaci) i wiele innych.

obecnie dostępne oprogramowanie obejmuje swoim zakresem tematycznym wszel-
kie możliwe aspekty prowadzonej przez człowieka aktywności intelektualnej, bytowej, 
komunikacyjnej i socjalnej oraz wiele elementów otaczającej nas rzeczywistości. Co 
więcej, trudno, żyjąc na progu XXI w., wyobrazić sobie sytuację, kiedy przy realizacji 
jakiejś czynności nie występowałaby jakakolwiek ingerencja ze strony szeroko pojętej 
informatyki. Jest ona wszechobecna i na każdym kroku doświadczamy jej skutków. 
Wystarczy, że przestaną działać podstawowe narzędzia informatyczne, a bardzo trudno 
wykonywać jakiekolwiek operacje i zadania. Sytuacja ta dotyczy wszelkich aspektów 
ludzkiej działalności, poczynając od medycyny, biznesu i bankowości, poprzez handel, 
usługi czy produkcję, a na transporcie i rolnictwie kończąc.

Rozwiązania informatyczne są w coraz większym stopniu wykorzystywane rów-
nież w logistyce, co jest następstwem rosnących wymagań stawianych przez klientów 
firmom z tej branży. Dobrym przykładem tego trendu jest skracanie czasu realizacji 
zamówienia. Jeszcze 5 lat temu powszechnie obowiązujący standard zawierał się 
pomiędzy 72 a 120 godzinami. obecnie wynosi 24, a liderzy są w stanie go skrócić 
do 6 godzin. Tak wielki postęp był możliwy dzięki powszechnemu zastosowaniu 
informatyki. Wprowadzenie rozwiązań z tego zakresu w gospodarce magazynowej 
(np. system ISoF5) pozwoliło na zautomatyzowanie większości procesów, takich 
jak np.:

•	zarządzanie dokumentami magazynowymi,
•	raportowanie w różnych przekrojach dokumentów magazynowych, 
•	 inwentaryzacja magazynu,

5 Internetowy System obsługi Firmy – system klasy eRP do pełnej obsługi firm.
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•	obsługa dystrybucji towarów,
•	przyjęcie towarów na magazyn,
•	zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie.

Co więcej, efektywne wdrożenie systemów zintegrowanych (np. SAP R3), obejmu-
jących zakresem działania całe przedsiębiorstwo, pozwala dodatkowo uzyskać ogromne 
korzyści (obrazuje to liczba użytkowników tego typu oprogramowania – 12 milionów 
przy 88 000 instalacji), polegające na minimalizacji ponoszonych kosztów6 czy też 
uzyskiwaniu dodatkowej przewagi na konkurencją7.

3. Źródła i przyczyny powstawania zapożyczeń

Zapożyczeniem językowym (ang. borrowing) nazywamy element językowy 
przejęty z innego języka. Może być to nie tylko wyraz, ale również np. afiks, jako 
że często „Borrowing is the attempted reproduction in one language of patterns pre-
viously found in another” (Haugen 1950: 212).

Można wskazać wiele przyczyn powstawania zapożyczeń z  angielskiego w języ-
ku polskim, w tym jednakże przypadku podstawową wydaje się sytuacja, jaka miała 
miejsce w końcu lat 80. Do roku 1989 funkcjonowała w Polsce gospodarka centralnie 
planowana, w której wszystkie istotne decyzje wymagały zatwierdzenia przez specjal-
nie do tego powołane struktury władzy. W konsekwencji nie przywiązywano wówczas 
szczególnie dużej wagi do zagadnień związanych z szeroko pojętą informatyką czy też 
logistyką (funkcjonowały one głównie w strukturach wojskowych i wyspecjalizowa-
nych agendach rządowych). W gospodarce natomiast szczególny nacisk kładziono na 
problemy związane ze stałym deficytem mocy produkcyjnych oraz niezrównoważo-
nym bilansem pomiędzy popytem a podażą, jak również uwarunkowaniami wewnątrz 
tzw. bloku państw socjalistycznych. Ten stan rzeczy uległ diametralnej zmianie po roku 
1989, kiedy rozpoczął się proces intensywnych reform o charakterze ustrojowo-gospo-
darczym. W bardzo szybkim tempie zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania, których 
celem było jak najlepsze (tzn. powodujące jak najmniej niepotrzebnych perturbacji) 
przejście od gospodarki centralnie planowanej do mechanizmów wolnorynkowych. 
Wzorce wprowadzanych zmian czerpano z już istniejących i przynoszących efekty 
rozwiązań stosowanych w krajach wysoko rozwiniętych.

6 Dla przykładu: 5 tys. sklepów przedsiębiorstwa Benetton w sześćdziesięciu krajach na świecie ob-
sługuje tylko jeden magazyn. Koszt jego stworzenia wyniósł 30 mln $, ale przez to centrum dystrybucji, 
obsługiwane jedynie przez 8 pracowników, przewija się dziennie 230 tys. sztuk garderoby!

7 Np. amerykański producent odzieży, firma The Limited, posiada ogromną sieć sklepów detalicznych 
(kilka tysięcy), które codziennie odnotowują preferencje konsumentów. Zamówienia są następnie prze-
syłane do dostawców na całym świecie, a towary ekspediuje się do USA (centrum konsolidacji dostaw 
w Columbus w stanie ohio) z Hongkongu (centrum konsolidacji w Azji) samolotami. Zastosowanie zin-
tegrowanego systemu korzystnie wpłynęło zarówno na szybkość obiegu informacji, jak i na pracę całego 
przedsiębiorstwa. W konsekwencji podstawowy wskaźnik sprawności, czyli czas realizacji zamówienia 
(okres, jaki upływa od chwili złożenia zamówienia do umieszczenia produktu w sklepie), nie przekracza 
sześciu tygodni. Dla porównania – średni czas dla branży wynosi ok. pół roku.
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Ponieważ ogólnoświatowym językiem biznesu jest angielski i to właśnie w tym 
języku wyrażona jest zdecydowana większość istniejących rozwiązań organizacyjnych 
czy też modeli ekonomicznych, dlatego odnotowujemy tak wiele angielskich zapoży-
czeń w ekonomii. Dodatkowo do powstawania zapożyczeń przyczyniło się – i wciąż 
przyczynia – wchodzenie kapitału zagranicznego na polski rynek gospodarczy. Taka 
sytuacja powoduje bezpośrednie przenoszenie wzorców, metod zarządzania, postę-
powania w sytuacjach kryzysowych, szeroko pojętego know-how – a co za tym idzie 
również nomenklatury i słownictwa fachowego do języka polskiego.

Należy w tym miejscu również zauważyć, że język angielski jest językiem świa-
towym. Według szacunków posługuje się nim (biorąc pod uwagę tylko populację 
używającą go jako języka obcego) ludność ponad 100 krajów – licząca ok. miliarda 
osób. Co więcej, jest on, jak już wspomniano, językiem biznesu. obserwowana od 
końca XX w. tzw. nowa rewolucja przemysłowa przyczyniła się do powszechnego 
wprowadzenia nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych. Jednocześnie 
zastosowano nową terminologię – dostępną początkowo tylko w języku angielskim. 
Ponadto coraz szybszy rozwój gospodarczy krajów wysoko rozwiniętych, a w szcze-
gólności Stanów Zjednoczonych i Japonii, doprowadził do stworzenia tzw. imperiali-
zmu ekonomicznego, całkowicie bazującego na komunikacji realizowanej w języku 
angielskim. Podobną sytuację obserwujemy w szeroko rozumianej bankowości glo-
balnej oraz nauce. „Zgodnie ze spostrzeżeniami poczynionymi między innymi przez 
Tsunodę (1983: 144–145) na podstawie bibliografii prac amerykańskich, francuskich, 
niemieckich oraz rosyjskich obejmujących pięć dyscyplin (matematykę, fizykę, chemię, 
biologię oraz medycynę) w okresie od 1880 do 1980 roku stopniowo zanikało użycie 
tych języków na rzecz angielskiego”8.

Kolejną przyczyną zapożyczeń jest globalizacja. To właśnie w efekcie działania 
tego procesu powstają wielkie holdingi o światowym zakresie działania. Ze względu 
na ich wielonarodowość (tworzą je elementy składowe związane z różnymi państwami, 
różne grupy kulturowe) określa się język, który obowiązuje w kontaktach wewnątrz 
grupy. Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się centrala, jest to w większości 
przypadków język angielski (np. grupa Bahlsen – centrala w Hanowerze itp.). Pra-
cownicy takich przedsiębiorstw zajmujący stanowiska, na których komunikują się (lub 
też występuje duże prawdopodobieństwo takich kontaktów) z innymi organizacjami 
wewnątrz holdingu, muszą znać przynajmniej w stopniu komunikacyjnym obowią-
zujący w niej język. Bardzo rzadko jednak cały pracujący personel zna ten język. 
Ponadto wymogi istniejącego systemu prawnego czy też przyjęte zasady prowadzenia 
rachunkowości narzucają konieczność tłumaczenia dużej ilości dokumentów, instrukcji 
czy procedur. W konsekwencji powstaje nowe, niezwykle obfite źródło zapożyczeń. 

Następną grupę źródeł powstawania zapożyczeń stanowi literatura fachowa. Duża 
część piśmiennictwa (książki, czasopisma) dotyczącego wąskich specjalności istnieje 
tylko w języku angielskim. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w stosunkowo 
niewielkim kręgu potencjalnych odbiorców, braku polskich wdrożeń danego rozwią-

8 [brak autora], Angielski językiem międzynarodowej komunikacji, Alma Mater – miesięcznik Uni-
wersytetu Jagiellońskiego nr 75/2005; http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/75/01/17.html
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zania, niewielkiego zainteresowania danym problemem czy też (co może zabrzmieć 
dość prozaicznie) braku polskiej wersji danego oprogramowania lub prowadzonej 
przez niektóre przedsiębiorstwa polityki. Chodzi tutaj o sytuację, w efekcie której 
dana firma o zasięgu globalnym wprowadza centralnie wspólne oprogramowanie 
bez wprowadzania w nim jakichkolwiek modyfikacji i zmian dostosowujących je do 
wymagań lokalnych (brak lokalizacji oprogramowania).

Nowoczesne formy logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem przy niezwykle 
szerokim wykorzystaniu informatyki stworzyły szereg nowych źródeł zapożyczeń, 
które ilustruje następujący schemat (opracowanie własne):

Przyczyn powstawania zapożyczeń jest bardzo wiele. Do najważniejszych spośród 
nich możemy zaliczyć takie, jak np.:

•	 wygoda, spowodowana wszechobecnym brakiem czasu i sprawiająca, że ko-
rzystamy z zapożyczeń, mimo iż istnieją polskie odpowiedniki;
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•	 częstotliwość	występowania	i	używania, będąca wynikiem tego, że im częściej 
używane są dane wyrazy czy wyrażenia, tym łatwiej przychodzą one na myśl i w re-
zultacie są bardziej trwałe (leksyka rzadko używana jest trudniejsza do przypomnienia 
i dlatego częściej zapominana i zastępowana);

•	 konieczność	nazywania	nowych	desygnatów	i	pojęć, dla których do tej pory 
nie wymyślono nazwy w języku użytkownika. Doświadczenie wykazuje, że łatwiej 
jest zapożyczyć coś z innego języka niż zaproponować nowy termin;

•	 dominacja	 języka	angielskiego	w	biznesie	– angielski jest językiem między-
narodowym, dlatego większość artykułów i innych publikacji naukowych ukazuje 
się najpierw w tym właśnie języku. Sprawia to, iż aby być na bieżąco z nowinkami 
w interesującej nas dziedzinie, trzeba czytać te pozycje, nie czekając na ich tłuma-
czenie na język ojczysty. Niekiedy zapożyczenia są przyczyną przeoczenia przez 
użytkownika faktu istnienia nazwy dla danego desygnatu w rodzimym języku;

•	 prestiż czy też nawet w skrajnych przypadkach „(...) snobizm	zawodowy (snobi-
styczne dążenie do imponowania swoją znajomością modnego i dominującego w da-
nym środowisku języka oraz podnoszenie prestiżu za pomocą pożyczek językowych jest 
charakterystyczne głównie dla członków kadry kierowniczej”) (Maternik 2003: 160).

4. Przykłady zapożyczeń

Materiał przedstawiony w niniejszej publikacji pochodzi z artykułów publiko-
wanych w czasopiśmie Logistyka, wydawanym przez Instytut Logistyki i Magazy-
nowania.

Zapożyczenia możemy podzielić na kilka grup. Wyraźnie widoczną grupę stanowią 
terminy z zakresu informatyki, które przenikają do języka logistyki ze względu na 
wykorzystywanie oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwach logistycz-
nych. Możemy wyróżnić tutaj liczne skróty:

 (1) EDI < ang. electronic Data Interchange [elektroniczna wymiana dokumentów]
 (2) HTTP < ang. Hypertext Transfer Protocol [protokół sieci WWW]
 (3) SMTP < ang. Simple Mail Transfer Protocol [protokół pocztowy]
 (4) UML < ang. Unified Modeling Language [notacja służąca do wyrażania związków między 

klasami w projektowaniu obiektowym]
 (5) XML < ang. eXtensible Markup Language [język służący do definiowania formatu i struk-

tury dokumentów]
 (6) SOAP < ang. Simple object Access Protocol [protokół dostępu aplikacji]
 (7) S/MIME < ang. Secure/Multipurpose Internet Mail extension [standard przesyłania poczty 

elektronicznej]
 (8) XML < ang. extensible Markup Language [język, który służy do definiowania formatu 

i struktury dokumentów]
 (9) XML Signature < ang. extensible Markup Language Signature [sygnatura w języku znacz-

ników]
(10) ebXML < ang. electronic business eXtensible Markup Language [otwarty standard umoż-

liwiający wykorzystanie języka XML w biznesie elektronicznym]
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(11) ebXML TAS < ang. electronic business eXtensible Markup Language Technical Architecture 
Specification [specyfikacja architektury ebXML]

(12) ebXML BPSS < ang. electronic business eXtensible Markup Language Business Process 
Specification Schema [schemat specyfikacji procesów biznesowych w ebXML]

(13) ebXML CPP < ang. electronic business eXtensible Markup Language Collaboration-Protocol 
Profile [profil biznesowy w ebXML]

(14) ebXML CPA < ang. electronic business eXtensible Markup Language Collaboration-Protocol 
Agreement [protokół nawiązywania współpracy biznesowej pomiędzy partnerami]

(15) QM < ang. Query Manger; Query Management Interface [zarządzanie zapytaniami]
(16) EAN * UCC < ang. european Article Numbering � Uniform Code Council [zestaw stan-european Article Numbering � Uniform Code Council [zestaw stan-

dardów umożliwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw dla wielu 
branż poprzez unikalną identyfikację produktów]

(17) EPC < ang. electronic Product Code [elektroniczny kod produktu]
(18) tag EPC < ang. electronic Product Code [etykieta elektronicznego kodu produktu]
(19) SGTIN < ang. Serialized General Trade Item Number [identyfikacja jednostek handlo-

wych]
(20) SSCC < ang. Serial Shipping Container Code [seryjny numer jednostki wysyłkowej/logi-

stycznej]
(21) CRM < ang. Customer Relationship Management [zarządzanie kontaktami z klientami]
(22) RIM < ang. Registry Information Model [model informacyjny rejestru]
(23) VMI < ang. Vendor Management Inventory [proces generowania zamówień przez dostawcę 

stosownie do potrzeb klienta]
(24) GIAI < ang. Global Individual Asset Identifier [globalny identyfikator globalnych zaso-

bów]
(25) GRAI < ang. Global Returnable Asset Identifier [globalny identyfikator zasobów zwrot-

nych]
(26) ebMS –ebXML Message Service [wymiana dokumentów ebXML]
(27) MSH < ang. Message Service Handler [obsługa serwisu wiadomości]
(28) SMI < ang. Supplier Management Inventory [proces generowania zamówień przez dostawcę 

stosownie do potrzeb klienta]

Skróty stosowane w logistyce:
(29) SDS < ang. Sustainable Development Strategy [strategia zrównoważonego rynku]
(30) TOC < ang. Theory of Constraints [teoria ograniczeń]
(31) DBR < ang. Drum-Buffet-Rope [bęben-bufora-linii]
(32) JBT < Just Before Time [koncepcja „trochę przed czasem”]
(33) FMCG < ang. Fast Moving Consuming Goods [dobra szybko rotujące]
(34) CDP < ang. Cross Dock Point [punkt przeładunkowy CDP]
(35) FIFO < ang. First in first out [koncepcja obsługi magazynu – pierwsze weszło, pierwsze 

poszło]
(36) LIFO < ang. Last in First out [koncepcja obsługi magazynu – ostatnie weszło, pierwsze 

poszło]
(37) EPC < ang. electronic Product Code [elektroniczny kod produktu]

Skróty przyjmują się bardzo łatwo. Najczęściej wymawiane są one zgodnie z za-
sadami języka polskiego. Użytkownicy rzadko potrafią je rozszyfrować. Najczęściej 
kojarzą je z konkretnym oprogramowaniem lub jakąś jego funkcją.

Kolejną grupę zapożyczeń stanowią terminy pochodzące z Kodeksu formuł hand
lowych Incoterms (International Commercial Terms – Incoterms)9. Kodeks ten został 
opracowany w 1936 r. w celu ujednolicenia wykładni pewnych terminów używanych 

9 http://www.exporter.pl/zarzadzanie/eksport/2incoterms.html
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w handlu. opracowała go Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu. „Do dziś uka-
zało się 6 nowych wydań. Incoterms w znaczący sposób redukują nieporozumienia 
wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych. Stosując formuły 
Incoterms w kontraktach międzynarodowych, partnerzy mogą być pewni, że określają 
odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały. 13 wrze-
śnia 1999 r. Międzynarodowa Izba Handlowa – CCI wydała milenijne opracowanie 
Incoterms 2000. Nowe opracowanie uwzględnia elektroniczną obróbkę dokumentów 
handlowych, rozwój współczesnego transportu, jak również problemy z interpretacją 
formuł w poprzednich wydaniach”10. Do używanych w języku logistyki zapożyczeń 
z Incoterms w formie skrótów można zaliczyć:

(38) EXW < ang. ex Works [loco: z zakładu do oznaczonego miejsca]
(39) FCA < ang. Free Carrier [franco: przewoźnik do oznaczonego miejsca]
(40) FAS < ang. Free Alongside Ship [franco: wzdłuż burty statku]
(41) FOB < ang. Free on Board [franco: statek]
(42) CFR < ang. Cost and Freight [franco: koszt i fracht]
(43) CIF < ang. Cost, Insurance and Freight [franco: koszt, ubezpieczenie i fracht]
(44) CPT < ang. Carriage Paid to [franco: do oznaczonego miejsca przeznaczenia]
(45) CIP < ang. Carriage and Insurance Paid to [franco: do oznaczonego miejsca przeznaczenia 

+ ubezpieczenie]
(46) DAF < ang. Delivered at Frontier [franco: na granicę – oznaczone miejsce]
(47) DES < ang. Delivered ex Ship [franco: oznaczony port przeznaczenia]
(48) DEQ < ang. Delivered ex Quay [franco: nabrzeże – opłacone cło]
(49) DDU < ang. Delivered Duty Unpaid [franco: oznaczone miejsce przeznaczenia, cło – nie-< ang. Delivered Duty Unpaid [franco: oznaczone miejsce przeznaczenia, cło – nie-Delivered Duty Unpaid [franco: oznaczone miejsce przeznaczenia, cło – nie-

opłacone]
(50) DDP < ang. Delivered Duty Paid [franco: oznaczone miejscem przeznaczenia, cło opła-< ang. Delivered Duty Paid [franco: oznaczone miejscem przeznaczenia, cło opła-Delivered Duty Paid [franco: oznaczone miejscem przeznaczenia, cło opła-

cone]

Do innych skrótów można zaliczyć następujące:
(51) VNA < ang. Very Narrow Aisle [wózki widłowe o węższej niż standardowa szerokości]
(52) JiT < ang. Just-in-Time [dostawy na czas]
(53) QR < ang. Quick Response [szybka reakcja]
(54) AIDC < ang. Automatic Identification and Data Collection [automatyczna identyfikacja 

i zbieranie danych]
(55) ECR < ang. efficient Consumer Response [efektywna obsługa klienta]
(56) EHCR < ang. efficient Healthcare Consumer Response [efektywna opieka nad pacjen-

tem]
(57) ECI < ang. efficient Channel Integration [efektywna integracja kanału dystrybucji]

Zapożyczenia bezpośrednie (w literaturze przedmiotu nazywane także egzoty-
kami) zachowujące angielską pisownię stanowią chyba najbardziej kłopotliwą dla 
użytkowników grupę ze względu na problemy związane z ich wymową oraz problemy 
morfologiczne. Niektóre z tych zapożyczeń nie podlegają zmianom morfologicznym 
charakterystycznym dla języka polskiego (przykłady: 58, 63, 65, 68, 69, 73), pozostałe 
podlegają polskiej odmianie (np. cash flowy /M. l.mn./, outsourcingu /D. l.poj.). 

(58) Traceability < ang. Traceability [śledzenie pochodzenia produktów żywnościowych]
(59) CashFlow (firmy) < ang. Cash-Flow [przepływy finansowe – szczególnie gotówki]

10 http://www.exporter.pl/zarzadzanie/eksport/2incoterms.html
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(60) Lean Management < ang. Lean Management [koncepcja zarządzania przedsiębior-
stwem]

(61) Single Sourcing < ang. Single Sourcing [z jednego punktu do wszystkich zamawiają-Single Sourcing [z jednego punktu do wszystkich zamawiają-
cych]

(62) Outsourcing < ang. outsourcing [polega na oddaniu na zewnątrz zadań nie związanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością firmy]

(63) JustinTime < ang. Just-in-Time [koncepcja dostaw na czas]
(64) Business Continuity Management < ang. Business Continuity Management [zarządzanie 

ciągłością działania – dostarczania produktów lub świadczenia usług w przypadku wystą-
pienia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu procesów organizacji]

(65) Know How < ang. Know How [wiedza, zebrane doświadczenia, dane z kluczami ich 
zastosowań itp. – pozwalające na osiągnięcie określonego efektu gospodarczego lub na 
prowadzenie zamierzonych działań gospodarczych w określony sposób]

(66) Liner out < ang. Liner out [cena zawierająca wyładunek, ale nie obejmująca zała-
dunku]

(67) Pallet Runner < ang. Pallet Runner [specjalny wózek widłowy przeznaczony do prze-
mieszczania paletowych jednostek ładunkowych w gniazdach regałów wspornikowych 
zblokowanych]

(68) Business Intelligence < ang. Business Intelligence [oprogramowanie wspomagające procesy 
podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycz-
nych]

(69) Quick Response < ang. Quick Response [szybka reakcja]
(70) CrossDocking < ang. Cross-Docking [element dystrybucji, w którym towar dostarczany do 

magazynu lub centrum dystrybucji nie jest w nim składowany, lecz od razu przygotowuje 
się go do dalszej wysyłki do klientów]

(71) Data Matrix < ang. Data Matrix [system kodu przestrzennego]
(72) PickbyVoice < ang. Pick-by-Voice [technika automatycznej identyfi kacji poprzez komu-Pick-by-Voice [technika automatycznej identyfikacji poprzez komu-

nikację głosem]
(73) Packaging Specification < ang. Packaging Specification [specyfikacja dotycząca sposobu 

pakowania]
(74) Tradeoff < ang. Trade-off [„coś za coś” – szukanie całościowo najlepszych rozwiązań]
(75) Tradeup < ang. Trade-up [drugi rodzaj relacji „coś za coś”, w którym zmiana dwóch 

czynników prowadzi do poprawy w dwóch obszarach zwykle przeciwstawnych sobie]

Kolejną ciekawą grupę stanowią złożenia polsko-angielskie (hybrydy), w których 
człon angielski podlega odmianie (przykład 76) lub nie (przykłady 77–81). Przykład 
76 występuje również w literaturze poddany następującej adaptacji graficznej: kontro
ling łańcucha dostaw. Zapożyczenia 79–81 stanowią bardzo nietypową grupę, gdyż 
można w nich zaobserwować przeniesienie na grunt języka polskiego tzw. angielskich 
compound nouns (rzeczowników złożonych), które nie występowały w języku polskim 
w takiej formie. W języku angielskim pierwszy rzeczownik premodyfikuje drugi. 
Typową konstrukcją gramatyczną zastępującą angielskie compound nouns byłaby 
postmodyfikacja rzeczownika przymiotnikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym 
(np.: do spraw logistyki).

(76) controlling łańcucha dostaw < ang. Chain Link Controlling [controling łańcucha 
dostaw]

(77) wymiana danych on-line < ang. on-Line Data exchange [wymiana danych on-line]
(78) aukcja on-line < ang. on-Line Auction [aukcja on-line]
(79) Logistics Managerowie < ang. Logistics Managers [menedżerowie ds. logistyki]
(80) Logistics Spedytorzy < ang. Logistics Forwarders [spedytorzy logistyczni]
(81) Logistics Specjaliści < ang. Logistics Specialists [specjaliści ds. logistyki]
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Kolejną grupę stanowią dopiero wprowadzane kalki ciągle funkcjonujące rów-
nolegle w tekście wraz z angielskim odpowiednikiem, np.:

(82) < ang. Business Collaboration Scenario [scenariusz współpracy biznesowej]
(83) < ang. Global Search Function [globalna funkcja szukania]
(84) < ang. General Business Process [proces biznesowy]
(85) < ang. Common Business Process [proces składowy prosty]
(86) < ang. Industry Classification Context [kontekst przedsiębiorstwa czy branży]
(87) < ang. Management by exceptions [zarządzanie przez wyjątki]
(88) < ang. european Agreement on Important International Combined Transport Lines and 

Related Installations [Umowa europejska o Najważniejszych Trasach Międzynarodowego 
Transportu Kombinowanego i odpowiednich obiektach]

(89) umowa „na przybycie” < ang. arrival contract
(90) umowa „na załadunek” < ang. shipment contract
(91) landed [wyokrętowanie]
(92) GIST < ang. Global Identifier Serialised for Trade [Globalny Identyfikator Konfiguracji 

Produktu dla Handlu]
(93) < ang. Global Document Type Identifier [Globalny Identyfikator Typu Dokumentu]
(94) < ang. Serial Component [seryjny element]
(95) < ang economically Sound [optymalny ekonomicznie]
(96) < ang. Socially Just [uzasadniony społecznie]
(97) < ang. Politically Responsible [odpowiedzialny politycznie]
(98) < ang. environmentally Sensible [świadomy środowiskowo]
(99) < ang. Business Collaboration Scenario [scenariusz współpracy biznesowej]

ostatnią grupę stanowią zapożyczenia zbyteczne lub też zapożyczenia błędne. 
Są one najczęściej wynikiem złego tłumaczenia terminu angielskiego na polski przez 
osoby nieznające terminologii logistycznej i nieuświadamiające sobie, że w języ-
ku polskim ekwiwalent już funkcjonuje. Do takich zapożyczeń należą przykłady 
100 i 101.

(100) dok < ang. dock [zamiast: stanowisko przeładunkowe]
(101) dok < ang. dock leveller [zamiast: mostek ładunkowy]
(102) transport roll of – roll on < ang. roll-on roll-off transportation [zamiast: transport roll-on 

roll-off]

Przykład 102 natomiast jest przypadkiem nieco odmiennym. Jest to złożenie 
polsko-angielskie, gdzie doszło do adaptacji graficznej angielskiego wyrazu off 
i zastąpieniu go przez of. Ponadto doszło do zmiany szyku angielskiego związku 
frazeologicznego. W tym przypadku można wysunąć hipotezę, iż bardzo obrazowy 
termin angielski nie jest rozumiany przez użytkowników języka polskiego.

3. Podsumowanie

Reasumując, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – komunikację mię-
dzyludzką, a w szczególności komunikację werbalną rozumianą jako proces przeka-
zywania informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę w tym procesie odgrywają takie 
czynniki, jak: 
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•	poprawność wymowy (zmiana wymowy jest źródłem wielu niepotrzebnych 
nieporozumień),

•	akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!),
•	stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności), 
•	zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związków 

międzyludzkich, zależnych od przyjętego systemu kulturowego. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest występowanie dodatkowych przeszkód 
w procesie komunikacji, które bardzo często utrudniają (w skrajnych przypadkach 
uniemożliwiają) uzyskanie zakładanych celów. Poniżej przedstawimy przykłady 
powszechnie używanych terminów oraz ich błędną wymowę. 

traceability – [treżabiliti]
franchising – [franksink]
provider – [provider]
database – [database]
storehause – [stohas] 
stock – [szok]

Podsumowując, należy podkreślić, że w przypadku wyżej wymienionych za-
pożyczeń z języka angielskiego nie nastąpiła zmiana znaczenia ani w zakresie jego 
zawężenia, ani poszerzenia. Natomiast kilka wariantów wymowy wyrazów pocho-
dzących z języka angielskiego, które weszły do powszechnego użytku w określonych 
grupach zawodowych i które tworzą swego rodzaju polsko-angielski pidżyn, utrudnia 
porozumiewanie się. 
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Marcin Lewandowski

Słownictwo muzyczne w socjolekcie punków

Abstract. The paper is a sociolinguistic analysis of music-related vocabulary used by the 
punk subculture in Poland. The linguistic material, which comes from punk fanzines and 
websites, has been subdivided into nine semantic categories such as names of the band, 
names of instruments, names of band members, styles of singing, styles of playing (sound 
of music), names of albums and cassettes, names of the hit, names of concerts, and others. 
The lexical repertoire in question includes words with provocative as well as humorous 
and ironic undertones. This corroborates the hypothesis that the linguistic material reflects 
some of the indicators of the punk style.

Abstrakt. Niniejszy artykuł stanowi socjolingwistyczną analizę terminologii muzycznej 
stosowanej przez członków subkultury punków. Materiał językowy pochodzący z fanzi-
nów oraz stron internetowych redagowanych przez punków został podzielony na dziewięć 
podgrup semantycznych: nazwy zespołu, nazwy instrumentów, nazwy członków zespołu, 
sposoby śpiewania, sposoby grania (brzmienie muzyki), nazwy płyt i kaset, nazwy prze-
boju, imprezy koncertowe oraz inne. W analizowanym repertuarze leksykalnym występują 
określenia, w których unaocznia się duch prowokacji językowej, jak również leksemy o za-
barwieniu ironiczno-humorystycznym. Stanowi to potwierdzenie hipotezy, że zgromadzony 
materiał językowy odzwierciedla niektóre wyznaczniki stylu subkulturowego punków.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza terminologii muzycznej 
stosowanej przez przedstawicieli subkultury punkowej. W opisie słownictwa przyję-
ta została perspektywa socjolingwistyczna, zakładająca związek pomiędzy faktami 
językowymi i społecznymi. Innymi słowy, interesować nas będzie, w jakim stopniu 
słownictwo muzyczne odzwierciedla wartości, preferencje, uprzedzenia i mentalność 
członków subkultury punków. 

Na wstępie scharakteryzujmy gatunek muzyczny będący konstytutywnym ele-
mentem interesującej nas subkultury. Punk rock stanowi odmianę muzyki rockowej, 
nawiązującą w swojej stylistyce do jej źródeł. Początków tego nurtu poszukiwać 
należy w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. na Wyspach Brytyjskich (do 
prekursorów gatunku zalicza się takie zespoły, jak: Sex Pistols, The Clash, UK Subs, 
Sham 69; w Polsce – Dezerter, Tilt, Deadlock, Brygada Kryzys, Armia, Siekiera). Pio-
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senki punkrockowe – nagrywane częstokroć metodami amatorskimi i chałupniczymi 
(w piwnicach, garażach, warsztatach) – epatowały swoistą antyestestyką, zarówno na 
poziomie tekstu – nazywanego w socjolekcie punkowym przekazem  (treści agresywne, 
nihilistyczne i kontestujące obowiązujący ład społeczny treści), jak i samej muzyki, 
opartej na dość ubogim instrumentarium (często złej jakości) i zamierzonej prymity-
wizacji brzmieniowej (ostre i dynamiczne dźwięki gitary, szybki rytm perkusji). owa 
stylistyka stanowiła i nadal stanowi wyraz buntu nie tylko wobec zastanych wartości 
i autorytetów, lecz również wobec obowiązujących i upowszechnianych gustów mu-
zycznych (tzw. muzyki środka). Granie bądź propagowanie takiej właśnie muzyki 
– głównego nośnika ideologii punkowej – stało się pasją życiową zdeklarowanych 
przedstawicieli subkultury punków, czego wyrazem jest hasło punx not dead1. 

Materiał badawczy niniejszego artykułu został zaczerpnięty z fanzinów – pi-
semek redagowanych przez środowiska alternatywne, oraz ze stron internetowych 
(portali, forów, stron poszczególnych zespołów) tworzonych przez członków i mi-
łośników subkultury punków. Teksty z obu głównych źródeł charakteryzuje większa 
zbieżność z językiem mówionym niż pisanym. Częstokroć stanowią one transkrypt 
mowy i rzadko podlegają ulepszeniom stylistycznym. Jak twierdzi B. Fatyga [1999: 
99], komunikacja w fanzinach „przebiega na ogół według wzorców odtwarzających 
bezpośrednie spotkanie, a nie według wzorów zinstytucjonalizowanego dyskursu 
prasowego”. Konsekwencją tego są błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne 
i interpunkcyjne (uwaga: w niniejszym artykule we wszystkich cytatach z pism al-
ternatywnych oraz stron internetowych zachowana została oryginalna pisownia, jak 
i gramatyka tekstu). A oto wykaz skrótów cytowanych źródeł. 

Wydawnictwa w formie gazetek:

AKS – „Antyrządowy Kącik Szachowy”, nr 2, 2005
GAR – „Garaż”, nr 23, 2005
LIB – „Liberation”, nr 13, 2005
MD – „The Mózgojad”, nr 3, Zima–Wiosna 1993
PAS – „Pasażer”, nr 6, 1994
TP – „Turbopunk”, nr 4, Lato–Jesień–Zima 1997
W – „Wkrent”, nr 10, 1995
WP – „Wiatry Piekieł”, nr 18, 2002/2003

Materiały publikowane w Internecie:

BILeTY – www.biletydokontroli.prv.pl
DeLIX – www.delix.band.pl
G/SC – www.kki.net.pl/gajwer/scena.htm 
PUNK – www.punk182.net 
SCeNA – www.scenaonline.org 

Terminologia muzyczna stosowana przez punków została podzielona na dziewięć 
podgrup semantycznych.

1 Więcej na temat korzeni i charakterystyki punk rocka oraz subkultury punków por.: Hebdige [1979], 
Pęczak [1992], Fatyga [1999], Thorne [1999], Lizut [2003].
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1. Nazwy zespołu muzycznego

oprócz standardowych zespół i grupa najczęściej stosuje się określenia kapela 
(również zdrobnienie kapelka), formacja, załoga2 i organizm. Z języka angielskiego 
zapożyczono band (występujący również w formie deminutywnej bandzik), crew 
(ekwiwalent załogi) oraz team.

(1) Albo próba, albo gramy, albo jedziemy pooglądać inne bandy. [LIB, 4]

2. Nazwy instrumentów

W tej podgrupie dominują określenia gitary, gitary basowej i perkusji, stano-
wiących podstawowe instrumentarium większości zespołów grających punk rocka. 
Szczególna kreatywność językowa uwidacznia się w nazwach perkusji: baniaczki, 
bębny, drums (pożyczka z angielskiego), garczki, gary, perka, talerze. 

(2) [...] nie udało się namówić Stacha (Daniel Staniucha), aby zasiadł za 
garami. [DeLIX]

Z kolei wszystkie określenia gitary w slangu punkowym są neosemantyzmami, 
motywowanymi podobieństwem formalnym: wiosło (zdecydowanie najczęściej poja-
wiający się synonim), pudło, łopata, skrzynia. Gitara basowa to zazwyczaj bas, basówa, 
basówka, rzadziej: pudło basowe i wiosło basowe. określenia innych instrumentów 
pojawiają się niezwykle rzadko i dlatego należy je traktować jako okazjonalizmy 
w tym socjolekcie.

3. Nazwy członków zespołu (instrumentalistów)

W tym zestawie leksykalnym mamy do czynienia z podobnymi proporcjami – naj-
więcej określeń synonimicznych otrzymuje perkusista: bębniarz, bębnotłuk, dobosz, 
garkotłuk, garowy, pałkarz, pałker. Gitarzysta bywa nazywany przeważnie wioślarzem 
bądź szarpidrutem, rzadziej szarpisznurkiem, gitarmanem, gitarnikiem czy sześciostru-
nowcem (od liczby strun w gitarze). Nieco mniej oryginalne są określenia gitarzysty 
basowego: bassman, bassmaker, basista, basowiec, czterostrunowiec. Wokalista to 
najczęściej wokal, krzykacz, frontmen (również bulgoczący, śpiewak, obsługujący 
mikrofon). Warto zwrócić uwagę na to, iż większość z powyższych określeń niesie 
z sobą zabarwienie żartobliwe i autoironiczne, pozbawione jednakże pejoratywności. 
Szczególnie początkujący muzycy uświadamiają sobie, że ich warsztat muzyczny jest 
raczej nieprofesjonalny (to, że ktoś gra w zespole na takim, a nie innym instrumencie 
jest czasami kwestią przypadku, a nie pochodną jego umiejętności) i dlatego właśnie 

2 Leksem ten denotuje również środowisko punków z konkretnego regionu bądź miasta.
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nazewnictwo to zdominowane jest przez określenia humorystyczne. Taki wydźwięk 
ma słowo muzykant w poniższym zdaniu: 

(3) Pod tą tajemniczą i trochę rootsową nazwą kryje się sześciu muzykantów. 
[WP, 33]

4. Sposoby śpiewania

W piosence punkrockowej istotny staje się nie tylko tekst, stanowiący odbicie 
ideologii subkulturowej, ale również jego interpretacja wokalna – odpowiednie wy-
konanie na koncercie bądź na płycie (kasecie). Dodajmy w tym miejscu, że jest to 
zazwyczaj interpretacja współbrzmiąca z nihilistycznym, rebelianckim i agresywnym 
przesłaniem tekstów. Jak dalece odbiega ona od tradycyjnego śpiewu, najlepiej ob-
razuje poniższy cytat: 

(4) Właściwie trudno to nazwać śpiewem jest to raczej krzyk połączony 
z wściekłym bluzgiem. [TP, 79]

I właśnie leksem krzyk stał się bodaj najpowszechniejszym określeniem śpiewu 
w języku punków3. Nieco rzadziej pojawiają się bardziej ekspresywne synonimy 
śpiewu i czynności śpiewania, takie jak: drzeć się, zdzierać głos, drzeć ryja, wy-
cie, wyk, wyć, ryk, ryczeć (jak zarzynany bawół), dawać głos. owa intensyfikacja 
– osiągana poprzez częste stosowanie określeń prymarnie utożsamianych z reakcjami 
typowymi dla świata zwierząt – ma na celu unaocznienie skali buntu i niezgody 
na zastaną rzeczywistość (w rozumieniu punków „śpiewać” można o rzeczach 
stosunkowo obojętnych, podczas gdy „krzyczy się” na tematy bardziej poważne 
i bolesne). Jeszcze silniejszą ekspresją w poniższym cytacie emanuje rzeczownik 
wyrzyganie. 

(5) Fakt, że ma [wokalista] do wykrzyczenia, ba, wydarcia, ba wyrzygania 
przeważnie krótkie sentencje o politycznym kontekście [WP, 20]

Kontestacja punkowa przybiera jednak różne formy – obok skrajnego buntu 
i złości pojawia się swoisty Weltschmerz, co ma swoje odbicie również w warstwie 
wokalnej. Zamiast głosu jak brzytwa mamy do czynienia ze zdołowanym bądź do-
łującym wokalem. Podkreślmy, że następuje tu drobna reinterpretacja aksjologiczna 
opozycji góra – dół [Piętkowa 1991], w której góra w tym kontekście ulega swoistej 
demitologizacji. Przymiotniki dołujący i zdołowany nie zawierają w sobie – jak można 
by się spodziewać – konotacji pejoratywnych, lecz w tym konkretnym kontekście 
mają wydźwięk aprobatywny.

3 Warto zwrócić przy okazji uwagę na mniej lub bardziej zamierzoną dwuznaczność słów krzyk, 
krzyczeć, które pojawiają się nie tylko w znaczeniu „głośno [artykułować] dźwięki”, ale również „wyra-
żać sprzeciw i bunt”. Tak więc można by postawić hipotezę, że w socjolekcie punków krzyczeć oznacza 
„wyrażać protest śpiewem”.
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5. Sposoby grania (brzmienie muzyki)

Ta bezsprzecznie najliczniej reprezentowana podkategoria, obfitująca w derywaty, 
metafory i frazeologizmy, jest kluczowa z tego względu, iż pośrednio definiuje styli-
stycznie muzykę punk. Na podstawie tego repertuaru leksykalnego można w sposób 
jednoznaczny odpowiedzieć, jakie składniki konstytutywne stanowią dla przedstawi-
cieli subkultury esencję punk rocka. 

Przede wszystkim jest to muzyka głośna, o wysokim natężeniu dźwięków – mu-
zyka, która stanowi atak na uszy4. Synonimiczne nazwy takiej muzyki to noise (polski 
odpowiednik: hałas czy też jazgot). Warto przy okazji zwrócić uwagę na obecność 
określeń przeciwstawnych, składających się na antywzór głośnego grania (brzdąkać, 
pogrywać, popierdywać, popitolić, brzdąkanie, grajkowanie, rzępolenie). Występują 
one z reguły wówczas, gdy mówi się o początkach kariery zespołu muzycznego. 
określenia te mają w dużej mierze zabarwienie autoironiczne, prześmiewcze czy też 
samokrytyczne (nadawca z perspektywy czasu zdaje sobie sprawę z niedoskonałości 
ówczesnego warsztatu muzycznego)5. 

(6) Grałem w szkole, ale to było takie popierdywanie [PAS, 33]
(7) Zaczęliśmy coś tam pogrywać pod koniec 2000 roku (i wtedy przez 

zespół przewinęło się kilka osób).  [BILeTY]

Jak wiadomo, punk to gatunek muzyczny oparty na szybkim rytmie instrumen-
tów, szczególnie perkusji. I ten składnik definicji znajduje swoje jaskrawe odbicie 
w socjolekcie subkultury, czego przykładami są następujące określenia wulgarne: 
przypierdalać, napierdalać (np. na basówie), napierniczać (w instrumenty), napier-
dalanka. 

(8) Paweł chodził w tedy do klasy z Luckiem i wiedział, że ten dobrze na-
pierdala na strunach.  [SCeNA]

Taka szybka, a przez to niezwykle dynamiczna muzyka ma silnie oddziaływać 
na wszystkie zmysły, doprowadzać do ekstazy, wprawiać słuchaczy w specyficzny 
trans, przenosić ich w inne stany świadomości (posługując się slangiem punków, 
ma to być ostra jazda, muzyka odjechana lub pojechana, oparta na połamanych 
lub złamanych gitarach); innymi słowy, ma wytworzyć ogólną atmosferę nazywaną 
czadem (mianem tym określa się również muzykę, która ma taką atmosferę genero-
wać). Słowo to wykorzystywane jest w licznych derywatach i złożeniach, takich jak: 
czadzić, przyczadzić, dawać czadu (grać szybko i dynamicznie), czaderski, czadowy, 
czadzior, czadowny (stanowiący aluzję fonetyczną do przymiotnika czarowny) czy też 

4 Uszy jako narząd słuchowy stanowią podstawę kilku innych synonimicznych zwrotów, których 
znaczenie sprowadza się do „oszołomić, zrobić olbrzymie wrażenie na słuchaczu”, np. dawać, walić po 
uszach, roztrzaskiwać, rozwalać, katować uszy, znaleźć drogę do czyichś uszu, rozjeżdżać czyjeś uszy 
dźwiękami [różnych instrumentów]. 

5 Warto przy okazji zwrócić uwagę na powszechność prefiksu po-, implikującego, iż dana czynność 
wykonywana jest sporadycznie i bez większego zaangażowania emocjonalnego.
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stanowiący pleonazm najczadowniejszy czad. Poniższy cytat dobrze ilustruje różnicę 
pomiędzy typowo punkową muzyką czadową a graniem nieczadowym.

(9) Bo kiedy kolesie czadzą, to czadzą i jest wtedy i szybkość i dynamika 
i energia /”Czas” najlepszy przykład/, ale kiedy zwalniają to od razu robi 
się jazzowo-orientalnie i pojawiają się klawisze i saksofony... [PAS, 131]

olbrzymia dawka energii i dynamiki, jaką niesie z sobą punk rock, znajduje liczne 
poświadczenia w materiale leksykalnym. Za przykłady niech posłużą następujące 
słowa i zwroty będące metaforami: grać z kopem, mieć przypał do grania, miażdżące 
(derywowane od równie powszechnego określenia miazga), energiczne, energetyczne, 
rozpierdalatorskie i siarczyste granie, siarczysty ogień, trzaskać, lutować, łupać punka, 
grzać, masakrować, wygar (neologizm będący synonimem czadu), dziabać, wymia-
tać (o grze poszczególnych instrumentów i instrumentalistów – wymiataczy). Utwór 
wykonywany w takiej estetyce określany jest hiperbolicznymi nazwami: zabijający 
hicior, powalacz (a więc przebój wywołujący ekstremalną ekstazę, doprowadzającą 
do powalenia na ziemię) i megakiller. 

(10) Hairesis – mocny kop prosto w serce. [AKS, 5]
(11) Materiał zawiera 9 klasycznych ciosów, szybkich jak stado os. [WP, 26]

Nasuwają się w tym miejscu dwie uwagi natury ogólnej. Po pierwsze, należy zwrócić 
uwagę na obecność sporej liczby słów i frazeologizmów kojarzonych prymarnie z prze-
mocą i brutalnością. owa korelacja pomiędzy agresją (werbalną i fizyczną) a brzmieniem 
i wykonywaniem punk rocka jest nieprzypadkowa, gdyż muzyka ta w swoich założe-
niach ma charakter kontestatorsko-buntowniczy. Dlatego nie dziwi obecność militariów, 
takich jak: torpeda (o materiale muzycznym), ostry pocisk, brutalny czołg, perkusja 
detonuje, strzelać hitami, razić totalną ciężkością czy też siła rażenia [konkretnego 
utworu], która to – zdaniem punków – ma wywrzeć niezwykle silne wrażenie na od-
biorcy, uzmysłowić mu dobitnie rozmiar zepsucia i degradacji współczesnego świata. 
Muzyka punk winna – zdaniem przedstawicieli subkultury – podziałać jako swoiste 
katharsis; poprzez agresję i przemoc ma oczyścić świat z wszelkiego zła: 

(12) Miasto, masa, maszyna [aluzja do ideologii futurystycznej – M.L.] – przy-
tłaczają nas. Miasto to więzienie. Siła dźwięków (trash/punk/core) ma je 
rozbić w pył. Zdruzgotać, zmiażdżyć, oczyścić. [G/ SC]

Podobny skutek ma odnosić operowanie estetyką turpistyczną. epatowanie 
wulgarnością i brzydotą pociąga za sobą przewartościowania semantyczne, typowe 
dla subkultury punkowej. Dlatego też wysoce ceni się muzykę opartą na rzężących, 
ostrych i wulgarnych gitarach, która jest zarazem chamska, chora, mroczna i brutalna, 
grana z wypierdem, a teksty manifestują bezradność wobec otaczającej rzeczywistości 
(brudnego świata). Podobnie aprobatywny ton mają określenia: wymiotować ostrym 
czadem, rzygający hard core oraz charczeć i buczeć (pochlebnie o brzmieniu muzy-
ki). Zilustrujmy to spostrzeżenie cytatem wywodzącym się z recenzji płyty zespołu 
punkowego z Finlandii: 
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(13) ognisty i charcząco brudny wygar leje się z głośników [...] więc pewnie 
miłośnicy będą wniebowzięci. [WP, 20]

Warto też zwrócić uwagę na oksymoron melodyjna łupanka, implikujący, że 
ostra i agresywna muzyka może być postrzegana w kategoriach estetycznych, a więc 
stanowić o jej atrakcyjności. Nie toleruje się z kolei miodów, kosmetyków oraz sło-
dzizny, czyli muzyki – w ujęciu punków – komercyjnej, unikającej zaangażowania 
i popadającej w zbytni sentymentalizm.

6. Nazwy płyt i kaset

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia głównym nośnikiem, na 
którym promowano muzykę punk, były kasety (niedostępne w sieciach sklepów mu-
zycznych, przeważnie rozprowadzane drogą sprzedaży wysyłkowej). Miało to związek 
przede wszystkim z wysokimi kosztami związanymi z nagraniem płyty. Taką kasetę 
(stosowano formy deminutywne kasetka oraz tasiemka i augmentatywną kaseciora) na-
grywano częstokroć metodami chałupniczymi. obecnie, wraz z rozwojem niezależnych 
wytwórni płytowych, coraz bardziej powszechnym nośnikiem muzyki punk staje się płyta 
CD. W celu minimalizacji nakładów finansowych (inną przyczyną może być ubóstwo 
własnego repertuaru) nawiązuje się współpracę pomiędzy kapelami, owocującą wydaniem 
kasety (z biegiem czasu – płyty), na której znajdują się utwory przynajmniej dwóch wy-
konawców. W środowisku muzycznym takie przedsięwzięcia określa się jako split6 bądź 
składak. Innymi popularnymi typami wydawnictw w środowiskach undergroundowych są 
kaseta/płyta demo (również występująca w ekspresywnych wariantach demos, demolek, 
demówka). Najpowszechniejsze nazwy płyt to: krążek, winyl (płyta analogowa), long 
(od angielskiego long-playing record – płyta długogrająca), siedmiocalówka, epka (od 
angielskiego skrótowca EP – extended-play – płyta długogrająca). Sporo w tej podgrupie 
słownictwa określeń eliptycznych, derywowanych od słów angielskich, co ma niewątpli-
wie związek z tym, że kraje anglosaskie uznaje się za ojczyzny przemysłu muzycznego, 
a język polski nie zdążył wykształcić rodzimych nominacji leksykalnych. odnotujmy na 
koniec jeszcze jedno zapożyczenie z języka angielskiego, a mianowicie bootleg, czyli 
piracką kasetę bądź płytę, przeważnie zarejestrowaną podczas koncertu7. 
(14) Przy okazji powiem, że „My Dad’s A Punk” jest dostępny w Polsce od 

kilku lat na kasecie-bootlegu. [GAR, 16]

7. Nazwy przeboju (piosenki)

W tej podgrupie – podobnie jak w poprzedniej – dominują słowa typowe dla 
ogólnego żargonu muzyków rockowych. Jako że zarówno przebój, jak i piosenka 
utożsamiane są przez niektórych przedstawicieli subkultury z kulturą masową, używa 

6 Split jest równocześnie nazwą gazetki (fanzinu), będącej kompilacją materiałów pochodzących 
z dwóch ukazujących się do tej pory niezależnie od siebie gazet.

7 od tego leksemu powstał również czasownik bootlegować.
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się takich określeń, jak: hit (hicior, hiciak), kawałek, numer. Warto przy okazji tego 
ciągu synonimicznego wspomnieć o zapożyczeniu cover, oznaczającym ponownie 
nagraną i odtwarzaną wersję piosenki, pierwotnie nagranej przez innego wykonawcę 
i często należącej do klasyki gatunku (zdarza się i tak, że repertuar jakiegoś zespołu 
jest niemal w całości oparty na coverach, zwłaszcza w początkowym stadium ka-
riery muzycznej). Stosowany jest również derywat coverować – grać utwory innych 
wykonawców. 

(15) Zespoły takie jakie Billy Talent, Sum 41 czy Deftones będą coverować 
piosenki Johna Lennona. [PUNK]

Z kolei utwory muzyczne otwierające i zamykające płyty (kasety) noszą odpo-
wiednio nazwy intro i outro. Piosenka nie znajdująca się na kasecie, a umieszczona 
dodatkowo na płycie to bonus (z angielskiego „premia”).

8. Imprezy koncertowe

Koncerty wydają się być najskuteczniejszą metodą promocji punk rocka. To 
właśnie podczas koncertów rozprowadzane są płyty, kasety, fanziny i różnorodne ga-
dżety (posługując się określeniem punków – istnieje distro). Najczęściej spotykanym 
synonimem imprezy koncertowej, oprócz standardowego koncert, jest zapożyczenie 
z języka angielskiego gig – koncert, show, grany na żywo (częściej używa się okre-
ślenia live; pojawiło się również humorystyczne na żywca).

(16) Kolejny przyprawiający o dreszcze gig niedawno odbył się w katowickim 
„Strasznym Dworze”. [SCeNA] 

Dosyć często organizuje się imprezy, na których występują dwa lub kilka zespołów, 
z których pierwszy pełni zazwyczaj rolę rozgrzewacza – zespołu towarzyszącego, 
mającego rozgrzać atmosferę na sali i wprawić widownię w trans. Występ jednego 
zespołu określany jest jako set (zapożyczenie z żargonu sportowego).

Charakterystyczne dla środowisk alternatywnych zachowania i reakcje na koncer-
tach, ze strony zarówno wykonawców, jak i widowni (czy też, jak wolą punki: publiki), 
znalazły swoje wykładniki leksykalne (przeważnie w formie zapożyczeń z angiel-
skiego). I tak, do stałych elementów rytuału koncertowego należy pogo8 – grupowy, 
bezładny taniec (stanowiący de facto zaprzeczenie prototypowego tańca), polegający 
na wyładowywaniu agresji poprzez wzajemne uderzanie o siebie lub symulowaną 
bójkę (podobnie wygląda taniec zwany slamem, co po angielsku dosłownie znaczy 
„trzaskać”, „ciskać”). Pogo często współwystępuje z przymiotnikami, które prymarnie 
oznaczają cechy negatywne (bezlitosne, chamskie) – w socjolekcie punków określenia 
te obdarzone są plusem aksjologicznym. Leksem ten stał się podstawą kilku derywa-
tów: pogol, pogus, pogować i wypogować się.

8 Nazwa pogo wzięła się stąd, iż taniec ten „przypomina podskoki na tzw. pogo sticks – zaopatrzonych 
w sprężynę drążkach z uchwytami i podpórkami pod stopy” [Thorne 1999: 256].
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(17) Dopiero przy tej lekkiej, ale zarazem ostrej muzyce kilka tysięcy gru-
dziądzkiej młodzieży podnosi się z trawy i kręci pogo jak to bywało za 
dawnych lat w Jarocinie. [PAS, 111]

W sympatyzującej z punkami subkulturze metalowców taki rytualny taniec, 
oparty na podobnych zasadach, nazywany jest moshem lub moshingiem9. Jedynym 
rodzimym określeniem, które pojawiło się w tej podgrupie, był motywowany podo-
bieństwem formalnym neosemantyzm młyn (taniec fanów punka przypominać ma 
ruchy skrzydeł wiatraka).

(18) Rozpoczął się taniec, ale młyn to raczej mizerny był pod sceną. [SCeNA]

Aby określić inne typowe zachowanie koncertowe, polegające na wdrapywaniu 
się na scenę i skakaniu z niej (z głową skierowaną w dół) w tłum rozentuzjazmowa-
nych fanów, środowisko punkowe również posiłkuje się angielskim zapożyczeniem 
stage diving, oznaczającym dosłownie skakanie ze sceny (rodzime humorystyczne 
określenia tego typu ekwilibrystycznych wyczynów, takie jak: szczupak zescenny, 
lot wywrotny, lot koszący pospolity należy traktować jako okazjonalizmy). Zresztą 
wszelkie oryginalne, niestereotypowe i spontaniczne zachowania (określane jako jaj-
cowanie czy jajczenie) oceniane są z aprobatą. Atmosferę koncertów dobrze oddaje 
poniższy cytat:

(19) Był to najlepszy koncert, o jakim zawsze marzyliśmy – slamy, stage-
-diving, total chaos, total power. Zajebisty klimat. [MD, 16]

Warto też zwrócić uwagę na frazeologizm zabezpieczyć (względnie skołować) 
tyły, stosowany w nieco innym, węższym znaczeniu niż w języku potocznym. W so-
cjolekcie punkowym tyły stanowią nazwę sprzętu nagłaśniającego, np. wzmacniaczy 
(pieców) kolumn, który w trakcie koncertu znajduje się za muzykami. Użycie zwrotu 
skołować tyły ilustruje fragment wywiadu z zespołem Post Regiment:

(20) M: Warunki przyjazdu na koncert oraz namiary. 
N: [...] dobry sprzęt (w razie czego możemy skołować tyły) [W 7]

9. Inne

Pozostaje jeszcze do omówienia słownictwo należące do omawianej kategorii 
tematycznej, definiujące i charakteryzujące muzykę punk, które trudno jednak za-
kwalifikować do którejkolwiek z omawianych powyżej podgrup. Warto podkreślić, 
iż środowisko punków zdaje sobie doskonale sprawę ze swojej odrębności społecz-

9 Thorne [1990] podaje ciekawą hipotezę dotyczącą etymologii tego angielskiego słowa. Jest to 
neologizm, motywowany semantycznie i fonetycznie następującymi leksemami: jostle („rozpychać się, 
potrącać”), mash („tłuc”), mass („masa, gromadzić się”), squash („zgniatać”), crush („miażdżyć, gnieść”), 
thrust („pchać, szturchać”). Niewątpliwie mosh stanowi wypadkową znaczeń powyższych wyrazów.
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no-kulturowej, zarówno od ogółu społeczeństwa, jak i od środowiska muzycznego, 
utożsamianego (zdaniem samych punków) z kulturą masową. owa odrębność bywa 
wyrażana również za pomocą terminów socjologicznych, takich jak: subkultura, 
kontrkultura, środowisko alternatywne, podziemie, podziemny świat czy underground. 
Powszechniejsze są jednak nazwy środowiskowe, wśród których prym wiedzie okre-
ślenie garaż (wywodzące się od pojęcia muzyka garażowa, które z kolei stanowi kalkę 
językową angielskiego garage music – por. Thorne [1999: 112]) – termin stosowany 
przez punków w znaczeniu dosłownym, znanym nam ze standardowej polszczyzny 
(wiele zespołów undergroundowych zaczynało i kontynuowało swoje eksperymenty 
muzyczne właśnie w garażach, piwnicach, często ze względu na niemożność wyna-
jęcia odpowiedniego pomieszczenia). Leksem ten w socjolekcie punkowym zyskał 
również sens metaforyczny i stał się synonimem muzyki amatorskiej10, niezależnej, 
alternatywnej, opartej na surowej estetyce, a przez to autentycznej i nie schlebiającej 
tanim gustom. 

(21) Jak ktoś lubił kiedyś KSU [...] to poczuje pewnie ten klimat. Tego nie 
usłyszy się z żadnej studyjnej i profesjonalnej kasety. To musi być garaż, 
musi charczeć i buczeć, a kapela nie może być straganową sensacją, bo 
wtedy robi się syf, remiza i ubóstwo. [PAS, 131]

Warto przy okazji zwrócić uwagę na powszechność przymiotnika garażowy, któ-
ry występuje w rozlicznych wyrażeniach: garażowe nagranie, garażowe brzmienie, 
garażowe klimaty.

Subkultura punków rozwija się szczególnie w niewielkich społecznościach (często 
w środowiskach rekrutujących się z miast średniej wielkości czy miasteczek), okre-
ślanych mianem stajni, sceny (np. scena grudziądzka, bełchatowska, stajnia pilska) 
oraz omawianej już w innym miejscu załogi. Pierwsze dwa słowa mogą się również 
odnosić do konkretnego gatunku muzycznego (np. scena hardcore).

Reasumując omawianie tej grupy semantyczno-leksykalnej, warto pokusić się 
o kilka uwag natury ogólnej. Po pierwsze, daje się zauważyć w tym repertuarze 
leksykalnym spory udział słów i znaczeń niepowtarzalnych, stosowanych niemal 
wyłącznie przez środowiska muzyków i ich fanów (w przeciwieństwie do wielu in-
nych grup tematycznych, w dużej mierze posiłkujących się słownictwem potocznym 
bądź wywodzącym się z innych języków środowiskowych). Warto jednak przy tej 
okazji podkreślić, że spora część leksyki punkowej występuje również w ogólnym 
żargonie muzyków poprockowych. Serafin [1997] z kolei wspomina o przenikaniu 
terminologii muzycznej z subkodu rockowego do interżargonu młodzieżowego. Tak 
więc trudno mówić tu o hermetyczności czy intencjonalnej tajności języka wyko-
nawców muzyki punk. 

Po drugie, w zestawieniu z innymi kategoriami semantyczno-leksykalnymi (zdo-
minowanymi niemal w całości przez ekspresywizmy), występuje tu więcej określeń 

10 Przymiotnik amatorski pozbawiony jest w socjolekcie punków konotacji pejoratywnych. Dla 
przedstawicieli subkultury muzyka amatorska w żadnym wypadku nie jest utożsamiana z muzyką ma-
łowartościową.
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nominatywnych. Przy tej okazji należy zauważyć, iż socjolekt punków szczególnie 
w dziedzinie muzyki wykorzystuje zapożyczenia z języka angielskiego – nie jest to 
wyłącznie skutek tzw. mody na angielszczyznę, ale konsekwencja tego, że język polski 
nie zdołał wykształcić rodzimych ekwiwalentów niektórych pojęć. 

ostatnia uwaga – analizowane słownictwo w sporej części (zwłaszcza w pod-
kategoriach: nazwy członków zespołu, sposoby śpiewania, sposoby grania) stanowi 
odbicie niektórych wartości wyznawanych przez punków. Wyznacznikiem ich stylu 
subkulturowego jest m.in. prowokacja, która uwidacznia się na poziomie językowym 
poprzez epatowanie estetyką turpistyczną i retoryką agresji oraz nasycanie wypowiedzi 
wyrazami obscenicznymi i wulgarnymi. Z drugiej strony, nie brakuje też określeń 
o wydźwięku ironicznym i humorystycznym, które odzwierciedlają dystans członków 
subkultury wobec świata i samych siebie. 
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Fallou Ngom

Loanwords in the Senegalese Speech Community:
Their Linguistics Features and Sociolinguistic Significance

Abstrakt. Senegal jest francuskojęzycznym państwem zachodnioafrykańskim. Oficjalnie 
w kraju tym występuje 6 głównych języków narodowych i etnicznych: wolof, pular, 
mandingo, diola, serer i soninke. 70% populacji posługuje się językiem ponadnarodowym 
wolof. Senegal to była kolonia francuska i francuski jest językiem oficjalnym, używanym 
w tym kraju zarówno przez administrację, jak i system edukacji publicznej. Ponieważ 
ponad 90% społeczeństwa Senegalczyków to muzułmanie, bardzo wyraźne są wpływy 
arabskie. Ponadto globalny wpływ amerykańskiej kultury młodzieżowej, mass mediów, 
Internetu oraz znacząca liczba Senegalczyków-imigrantów żyjących w USA doprowadziły 
do zwiększającego się wpływu języka angielskiego w jego odmianie amerykańskiej. 
Badanie zapożyczeń w języku senegalskim (w przypadku gdy zjawiska kontaktu pomiędzy 
językami afrykańskimi i nieafrykańskimi są normą) wykazuje, że proces zapożyczania nie 
zachodzi w sposób arbitralny. W tak wielojęzycznym środowisku zapożyczenia są często 
rezultatem różnych czynników kulturowych, politycznych, religijnych czy też społecznych, 
które funkcjonują lub kiedyś funkcjonowały w ramach społeczności posługującej się da-
nym językiem w mowie. W rezultacie, badanie zapożyczeń dostarcza wyjątkowej okazji 
do lepszego zrozumienia zarówno dawnych, jak i obecnych socjokulturowych zmian 
zachodzących w kraju. Autor przedstawia wybrane zapożyczenia z języka francuskiego, 
arabskiego i angielskiego w języku wolof, bada ich cechy językowe oraz socjolingwisty-
czne znaczenie.

Abstract. Senegal is a West African French-speaking country. Officially, the country has 
6 major national languages: Wolof, Pulaar, Mandinka, Joola, Seereer, and Soninke. Of 
these 6 languages, Wolof is the major lingua franca used by over 70% of the population. 
As a former French colony, French remains the official language of the country used in the 
administration and in the public education system. Because over 90% of the Senegalese 
people are Muslim, the Arabic influence in the country is considerable. Furthermore, the 
global impact of American youth culture, mass media, the Internet, and the significant 
number of Senegalese immigrants living in the United States have resulted in the growing 
influence of American English in the country. The study of loanwords in Senegal (where 
language contact phenomena between African and non-African languages is the norm) 
shows that loanwords do not occur arbitrarily. In such a multilingual speech community, 
loanwords are often triggered and constrained by various cultural, political, religious and 
social forces that operate or have once operated in the speech community. Consequently, 
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the study of loanwords provides a unique opportunity for a better understanding of the 
past and current socio-cultural dynamics in the country. This paper provides an overview 
of French, Arabic and English loanwords in Wolof and examines their general linguistic 
traits and their sociolinguistic significance in the country.

1. Introduction

Loanwords reflect in many ways the impact of French colonization, Islamiza-
tion, globalization (or Americanization) and the synchronic social structure of the 
Senegalese speech community. While some loanwords are understood and used by 
the entire speech community regardless of people’s social group, or religion, not all 
loanwords are used by all members of the speech community. In fact, some loanwords 
are restricted to particular social groups in the country due to the social value, prestige 
or stigma associated with them. Consequently, Wolof speakers are often selective in 
their use of loanwords. 

Moreover, linguistic incorporation processes (phonological, morphological, and 
semantic) of loanwords into Wolof also reflect the social stratification of the Sen-
egalese speech community. Because Senegal is a country where Arabic, European 
and African cultures, religions and ideologies regularly interact, some groups are 
more exposed to certain foreign influences than others for particular social or reli-
gious reasons. For instance, Arabic words are equated with the knowledge of Islam 
and are used by some people to display their religious knowledge, which is highly 
respected in the country. In contrast, English words are considered to be features of 
the language of the ‘wanna-be American’ urban youth who use them to display their 
so-called ‘modernity’.

The lexical repertoire of the urban youth is more complex than that of any other 
social group in the speech community due to young people’s exposure to many lan-
guages and cultures, including Wolof, French, Arabic, and English. The main reasons 
why young people are exposed to these languages are: 1) Wolof is the major lingua 
franca in urban areas, 2) French is the language of instruction in public schools, 
3) children generally attend Koranic school prior to public school, and 5) the growing 
influence of American youth culture (especially rap and hip-hop) and movie industry 
which have generated a ‘love’ for English words among younger people in urban 
areas across the country.

Loanwords shared by the entire speech community are usually those that are fully 
incorporated into the Wolof linguistic system. In other words, foreign words that are 
used by all social groups in the speech community are those that native Wolof speakers 
cannot distinguish from actual Wolof words, because they have been in Wolof for so 
long that they have lost their original foreign linguistic traits and prestige. While some 
foreign words are borrowed primarily because Wolof speakers do not have equivalent 
words, others are borrowed despite the existence of Wolof synonyms, because of the 
social prestige associated with them. 



 Loanwords in the Senegalese Speech Community... 105

The types of linguistic (phonological, morphological, or semantic) processes 
involved in borrowings are generally different from one social group or age group to 
another. For example, while the use of the French uvular [ ], the labiodental consonant 
[v], the postalveolar consonants [∫] and [Ʒ] and the nasal vowels [ã], [ ], [ε̃] and [oÓ] 
are commonly found in the speech of the urban youth, these linguistic patterns are 
uncommon in the speech of uneducated people, particularly older people. Loanwords in 
Senegal generally fall in the following categories: 1) unintegrated, partially integrated, 
and fully integrated loans, 2) hybrid and monolingual lexicalized loans. 

2. Unincorporated, partially incorporated 
and fully incorporated loans

Loanwords typically undergo three phases: 1) Initial borrowing of the new word, 
2) partial integration of the loanword in the borrowing language, and 3) full integra-
tion in the borrowing language. Durand-Deska and Durand (1994) used the german 
terms Fremdwörter to refer to the beginning of the borrowing process (phase 1) and 
Lehnwörter to refer to the result of the process (phase 3). Weinreich (1968: 47) re-
ferred to the initial phase of lexical borrowing as nonce borrowing. Loanwords and 
the linguistic incorporation processes that accompany them also reflect the social 
stratification of the Senegalese speech community because of their particular historical, 
religious, social or cultural meanings. Thus, some social groups use new loanwords, 
while others use partially integrated loans or fully integrated loans for different reasons. 
The following examples illustrate the social stratification of the Senegalese speech 
community reflected by such loanwords. 

я
c
˜

Unincorporated Partially 
incorporated Fully incorporated

French [lãga:ʒ] (language) →
[mysylmã] (Muslim) →
[k waze] (to cross) →
[g ã] (big) →

[laŋgaʒ] →
[misilmã] →
[krwase] →
[grã] →

[laŋgas]
[misilma(ŋ)]
[korose]
[gara(ŋ)]

Arabic [∫ariʕa] (Islamic law) →
[al-awwal] (first) →
[faḍlu] (the chosen) →
[in∫aallah] (god willing) →

[∫arija] →
[al-ëwël] → 
[fadlu] →
[insallah] → 

[sarija]
[lëwël]
[fal(l)u]
[sallaw]

English [blæk] (black) →
[klIn] (clean) →
[da n] (down) →
[ta n] (town) →

[blak] →
[klin] →
[dawn] →
[tawn] →

[balak]
[kilin]
[dawun]
[tawun]

The long contact between French, Arabic and English and Wolof has created two 
major varieties of Wolof in Senegal: urban Wolof, especially used in cities and rural 
Wolof mostly used in the countryside. While both urban and rural Wolof have been 

я
я
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influenced by Arabic (as the majority of the population are Muslim), urban Wolof 
significantly diverged from the more conservative rural variety by incorporating mas-
sive French loanwords (McLaughlin, 2001: 161). This is consistent with Swigart’s 
(1994) claim that urban Wolof refers to a wide range of linguistic forms that are 
commonly used in major urban areas in Senegal, and that it is primarily character-
ized by extensive borrowings from French. With respect to English loanwords, their 
presence is generally limited in Wolof, and they are primarily found in the speech 
of urban youngsters. 

Unincorporated French and Arabic loanwords are typically used by people exposed 
to standard French and Arabic. These words are generally used by those who want to 
mark themselves as members of the educated elite. Consequently, Wolof speakers who 
use unincorporated French loanwords with the metropolitan French uvular fricative 
[ʁ] are often attempting to underscore their educated status and ‘modernism’, and 
thus to differentiate themselves from their so-called ‘less modern’ fellow countrymen. 
Because French is the official language of the country, it has always had a prestig-
ious status because it is perceived as the language of socioeconomic mobility. Thus, 
some urban Wolof speakers and Senegalese expatriates from France often overuse 
the French uvular fricative [ʁ] in their loanwords in order to highlight their so-called 
‘modernity’ and to have access to the social prestige associated with standard French. 
Interestingly, members of other social groups generally consider such speakers to be 
victim of ‘French assimilation and acculturation’ and to have lost their traditional 
African cultural and moral values.

Wolof speakers who generally use unincorporated Arabic loanwords are people 
who have some formal education in standard Arabic or Islamic studies. Thus, the 
regular use of unincorporated Arabic loanwords often highlights the speaker’s special 
education in Arabic which is equated with the knowledge of Islam. Because Islam is 
the religion of over 90% of the population of Senegal, using unincorporated Arabic 
loanwords is highly respected in the speech community. Consequently, the more one 
uses the standard Arabic phonological features, the more one acquires the respect and 
prestige granted to religious scholars. 

Unincorporated English loanwords in Wolof are generally used by the ‘wanna-be 
American’ urban youngsters exposed to American youth culture, rap, movies and mass 
media. The limited formal education in English through the public education system 
that most urban youngsters have and the overwhelming presence of Internet cyber-
cafés across the country have accelerated the diffusion of English loanwords among 
urban youngsters. The use of unincorporated English loans among urban youngsters 
has become a marker of being ‘in-fashioned, modern and sophisticated’.

However, the use of such English loanwords is stigmatized outside the social 
group of urban youngsters, particularly among older people. Older people consider 
the use of such English words to be evidence of the ongoing degradation of the tra-
ditional cultural values of urban youngsters. Thus, to many older people in Senegal, 
the regular use of such English loanwords may signal ‘untrustworthiness’ and loss 
of the long-established values such as the respect of elders, honoring and taking 
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care of one’s parents in their old ages etc. This is because, older people associate 
English loanwords used with ‘gangster and raper speech’ which they consider to be 
disrespectful and inconsistent with the expected linguistic and cultural behaviors of 
decent Senegalese youngsters. Consequently, the less a younger person uses English 
loanwords in his/her Wolof, the more s/he will be accepted in the social group of 
older people, and the more s/he uses English loanwords, the more likely s/he will be 
rejected from their group. Because of the religious prestige associated with Arabic 
loanwords, using Arabic loans is often the best way to gain trust and acceptance into 
the social group of the older people, particularly in rural areas. 

The majority of Wolof speakers regularly use partially incorporated and incorpo-
rated French loans in their speech regularly. Those who use more partially incorporated 
loans (less influence of Wolof) are often more educated than those who only use 
fully incorporated loans which have completely lost their standard French features. 
Wolof does not accept consonant clusters (such as ‘gr’, ‘kr’, ‘pl’ etc.) at syllable onset 
positions. Consequently, onsets with such clusters are typically simplified (broken) 
by uneducated speakers to respect Wolof preferred CV syllable structure. Similarly, 
all standard French vowels and consonants which do not exist in Wolof (such as [y], 
[Ʒ], nasal vowels etc.) are generally replaced by their closest Wolof counterparts in 
the speech of people with limited or no education in French. Paradis & Lacharité 
(1997: 9) refer to these incorporation processes as repair strategies. Unlike unincor-
porated loans, fully incorporated French loanwords have generally no social prestige. 
This is because the initial critical standard French features in the loanwords are typi-
cally replaced by the phonological traits of Wolof as the words continue to be used 
by uneducated people. 

Similarly, partially incorporated Arabic loans are used by people with limited 
education in Arabic and Islamic studies and fully incorporated loans are used by 
most Wolof speakers. While partly incorporated loans do carry some limited religious 
prestige because of the few standard Arabic features they contain, fully incorporated 
Arabic loans into Wolof do not exhibit such prestige. This is because they have lost 
all the noticeable standard Arabic features. In the long run, most French and Arabic 
loanwords become lehnwörter (fully incorporated loans) into Wolof to the extent 
that most monolingual Wolof speakers cannot tell whether they are French, Arabic or 
Wolof words. This is consistent with McLaughlin’s (2001: 162) claim that speakers of 
urban Wolof vary in their ability to recognize French influences in their language, and 
that speakers who are fluent in French recognize and even joke about French loans 
in Wolof, but those who know no French are frequently oblivious to its influences in 
their own speech. This is consonant with Sankoff’s (2001: 9) claim that the longer 
the loanword has been introduced into the borrowing language, the more likely the 
pronunciation is to have been nativized.

With respect to English loanwords, it is important to note that they are mostly 
restricted to the social group of younger people. Partially incorporated English loans 
are used by younger people with some degree of exposure to the global American 
youth culture influence in the country though movies, television, music and the In-
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ternet. In contrast, those who use fully incorporated English loans are generally the 
so-called ‘less modern rural youngsters’ who attempt to be ‘cool’ (in-fashioned and 
modern), but who clearly lack the exposure to American English typically found in 
urban areas. Because English loans are generally used by younger people, when older 
people purposely use them to sound younger, they trigger humor or being ridiculed. 
This is because such a usage violates the tacit sociolinguistic norms of loanwords in 
the speech community. It is particularly for this reason that many Senegalese come-
dians regularly use these linguistic variables to produce humor.

3. Monolingual and hybrid lexicalized loans

Hybrid and monolingual lexicalized forms typically consist of the fusion of sev-
eral different lexical units to form one new lexical item. This process is common in 
Wolof. While some of these lexicalized forms result from the normal incorporation 
processes of foreign loans into the Wolof linguistic system, others are constructed by 
speakers for particular social reasons. Posner (1997: 193) indicated that such lexi-
calizations represent efforts of a culture to give a name to a concept, which it deems 
necessary. The following items exemplify these types of lexicalized items commonly 
found in Wolof.

A. Monolingual lexicalized items

 1. Wolof: ‘(i)fok’ ← (one has to/must) from French ‘il faut que’
 2. Wolof: ‘potusambur’ ← (peeing pot)  from French ‘pot de chambre’
 3. Wolof: ‘ampagaay’  ← (a lot) from French ‘en pagaille’
 4. Wolof: ‘garampalas’ ← (meeting place) from French ‘grande place’
 5. Wolof: ‘diwlin’ ← (cooking oil) from French ‘de l’huile’
 6. Wolof: ‘lakare’ ← (chalk) from French ‘la craie’
 7. Wolof: ‘surtuma’ ← (above all) from French ‘surtout’ + ‘-ment’
 8. Wolof: ‘pertema’ ← (loss) from French ‘perte’+ ‘-ment’
 9. Wolof: ‘commeque’ ← (like/as) from French ‘comme’ + ‘que’
10. Wolof: ‘ilimam’ ← (imam) from Arabic ‘al-imam’
11. Wolof: ‘lislam’ ←  (Islam) from Arabic ‘al-islam’
12. Wolof: ‘ajuma’ ← (Friday) from Arabic ‘al-ʒumʕa’
13. Wolof: ‘asaka’ ← (charity) from Arabic ‘al-zakaat’.

These monolingual lexicalized items are usually the oldest loanwords that have 
entered the Wolof language. As such, they are regarded as Wolof words by most 
monolingual Wolof speakers. Examples 1 through 6 are fusions of several normally 
used structures in French. The structures ‘il faut que’, ‘pot de chambre’, ‘en pagaille’, 
‘grande place’, ‘de l’huile’ et ‘la craie’ in examples 1 through 6 are all grammatical 
structures in standard French. In contrast, examples 7 and 8 result from the merger of 
two elements that cannot be combined in French. The adverb ‘surtout’ and the noun 
‘perte’ do not take the French adverbial suffix ‘-ment’ which is the equivalent of the 
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English morpheme ‘-ly’ in ‘nicely’ (normally pronounced as [mã] in standard French 
and [ma] by uneducated Wolof speakers). 

Similarly, the example 9 consists of the combination of two French elements 
‘comme’ (as/like) and the relative pronoun ‘que’ (that). This combination is un-
grammatical in standard French. While examples 1 through 9 are mostly used by 
Wolof speakers who are uneducated in French, they also occur in the speech of 
educated people. The lexicalized Arabic loans are all based on grammatical Arabic 
structures and are equally used by all Wolof speakers in the country. The diffusion 
of these monolingual lexicalized Arabic loans across social groups in Senegal is 
likely due to the combination of several factors: 1) These Arabic loans fall within 
the religious register, 2) they have been in Wolof long before the French loans 
(because Islamization preceded colonization in the country), and 3) because of 
their frequency in Wolof. These monolingual lexicalized loans contrast with hybrid 
lexicalized loans.

B. Hybrid lexicalized items

 1. ‘lirando’ ← (travel together) from French (read) + Wolof ‘-ando’
 2. ‘organisewu’ ← (organize oneself) from French (organize) + Wolof ‘-u’
 3. ‘liraat’ ← (read again) from French (read) + Wolof ‘-aat’
 4. ‘geunman’ ← (name of a raper) from Wolof ‘geun’ + English ‘-man’
 5. ‘xuman’ ←	 (name of a raper) from Wolof ‘(ma)xu’ + English ‘-man’
 6. ‘toojeranguman’ ←	 (thief) from Wolof ‘tooje’ + English ‘-man’
 7. ‘tempsboy’ ←	 (childhood) from French ‘temps’ + English ‘boy’
 8. ‘ikstime’ ← (any time) from French ‘x’ + English ‘time’
 9. ‘nicement’ ←	 (nicely) from English ‘nice’ + French ‘-ment’
10. ‘coolment’ ←	 (In a cool manner) from English ‘cool’ + French ‘-ment’
11. ‘nicesal’ ← (make nice) from English ‘nice’ + Wolof ‘-al’
12. ‘dekaawe’ ← (to steel) from French ‘dé-’ + Wolof ‘-kaawe’
13. ‘queni’ ←	 (that) from French ‘que’ + Wolof ‘ne/i’
14. ‘nique’ ←	 (that) from Wolof ‘ni/e’ + French ‘que’15.

These hybrid lexicalized structures are regularly used in Senegal. The hybrid 
structures in example 1, 2 and 3 are found in the speech of most Wolof speakers, 
regardless of their social group or education level. They represent some of the most 
common hybrid lexical constructions that French loans undergo in Senegal, which typi-
cally consist of the suffixation of a Wolof morpheme such as ‘-ando’ (to do something 
together), ‘-u’ (oneself), ‘-aat’ (to do something again) to a French verb stem.

Similarly, the use of the double hybrid relative pronoun ‘queni’ or ‘nique’ (which 
consist of the French relative pronoun ‘que’ + the Wolof relative pronoun ‘ni’ also 
pronounced as ‘ne’) is commonly found in the country, particularly in urban areas. In 
rural areas, the Wolof relative pronoun ‘ni’or ‘ne’ is normally used. This is because 
urban areas are naturally more influenced by French. As the examples show, some 
hybrid structures are constructed by adding the English morphemes ‘-man’ to Wolof 
nouns, others are formed by adding the French adverbial suffix ‘-ment’ to English 
adjectives or by adding a Wolof suffix to a French or English word. It is worth no-
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ting that all the lexicalized structures involving English are exclusively found in the 
speech of the ‘wanna-be American’ urban youngsters. In sum, despite their different 
sociolinguistic implications, lexicalization (monolingual and hybrid lexicalizations) 
is one way that Wolof accommodates foreign words, constructs, and artifacts so that 
they can function effectively in the language and the speech community. 

4. Semantic & grammatical changes, 
syllable truncations and calques

Loanwords in the Senegalese speech community undergo various transformations 
such as semantic and grammatical changes, deletion of syllables, calques etc. While 
some of these patterns are part of loanwords’ incorporation processes in Wolof, oth-
ers are used as sociolinguistic tools to indicate group membership. The following 
examples illustrate these types of changes and their sociolinguistic implications in 
the Senegalese speech community. 

A. Semantic extensions & specializations

 1. French ‘fils’ : ‘son’ and ‘guy’ in Wolof  → semantic extension
 2. English ‘boy’ : ‘boy’ and ‘girl’ in Wolof → semantic extension 
 3. English ‘town’ : ‘town’ and ‘Dakar city’ in Wolof → semantic extension
 4. English ‘mind’ : ‘mind’ and ‘to be afraid’ in Wolof → semantic extension
 5. French ‘(pa)pa’ : ‘father’ and ‘old man’ in Wolof → semantic extension
 6. English ‘truck’ : ‘cars in general’ in Wolof → semantic extension
 7. French ‘science’ : ‘idea’ and ‘something’ in Wolof → semantic extension
 8. English ‘change’ : (pronounced as [t∫ent∫]): ‘money’ → semantic specialization
 9. French ‘artiste’ : ‘trendy person’ in Wolof → semantic specialization
10. French ‘guerrier’ : ‘bold guy’ in Wolof → semantic specialization

These loanwords show that the meaning of some loans in Wolof undergoes two 
main semantic changes: 1) Semantic extension, and 2) Semantic restriction or spe-
cialization (Weinreich, 1968). The semantic extensions are loanwords whose original 
meanings are expanded to cover new constructs as in examples 1 through 7. In contrast, 
loanwords with semantic specializations are those whose original meanings are reduced 
or restricted to refer to a specific semantic aspect of the original word as illustrated 
in examples 8 through 10. However, it is important to note that, while there are many 
French, Arabic, and English loans that have undergone such semantic changes in Wolof, 
these examples above are generally found in the speech of urban youngsters. 

These facts are consistent with Choi’s (2001: 1) claim that loanwords contribute 
to semantic change. Choi also argues that using a word in a novel way (as in these 
examples) instead of using it in its ‘conventional way’ is not innocent from the cogni-
tive point of view, because while the communicative need felt by speakers may come 
from the changing environment; the linguistic reaction of speakers to this ‘changing 
environment’ has internal (cognitive) causes. 
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B. Grammatical changes

These loanwords can undergo change in their grammatical category. In other words, 
although nouns such as ‘job’, ‘sport’, ‘fan’, ‘photo’ and ‘science’ cannot be used as 
verbs in their respective languages, they function as both nouns and verbs in Wolof. 
It is worth noting that, although the words ‘sport’ and ‘photo’ are regularly attested 
in the speech of many Wolof speakers, the use of the two grammatical functions of 
words  ‘job’, ‘fan’ and ‘science’ (which can serve as nouns and verbs) is idiosyncratic 
of the speech of urban youngsters.

C. Truncations, calques and transitory loans

 1. ‘amina’ (female name) ← from Arabic ‘Aminata’
 2. ‘Ibu’ (male name) ← from Arabic ‘Ibrahima’
 3. ‘pro’ (professional)  ← from French ‘professionnel’
 4. ‘clando’ (clandestine) ← from French ‘clandestin’
 5. ‘pa’ (father, old person) ← from French ‘papa’
 6. ‘pep’ (paper) ← from English ‘paper’
 7. ‘am intérêt’ (have interest) ← from French ‘avoir intérêt’
 8. ‘am tort’ (to be wrong) ← from French ‘avoir tort’
 9. ‘am raison’ (to be right) ← from French ‘avoir raison’
10.  ‘vikend’ (weekend) ← from English ‘weekend’
11.  ‘aadcor’ (hardcore) ← from English ‘hardcore’

In example 1 through 6, some syllables have been truncated. These types of syllable 
deletions of loanwords in Wolof are also typical of the speech of urban youngsters. 
The structures in examples 7, 8 and 9 are referred to as calques or loan translations. 
These examples are based on the French verb phrases ‘avoir intérêt’ (to have interest), 
‘avoir tort’ (to be wrong) and ‘avoir raison’ (to be right). The French auxiliary verb 
‘avoir’ (to have) is simply replace by its Wolof equivalent ‘am’ (to have). These words 
are also commonly found in the speech of urban Wolof speakers, particularly those 
with some education in French. Examples 10 and 11 are what I refer to as transitory 

Loanwords Nouns Verbs
1. ‘job’ : (work, to work) ‘sama job’

(my job) 
‘damay job’
(I am working)

2. ‘sport’ : (sport, to exercise) ‘sama sport’
(my sport)

‘damay sport’
(I am exercising)

3. ‘fan’ : (fan, to like someone) ‘Falu sama fan la’
(Falu is my fan)

‘moo fan Fulu’
(he likes Falu) 

4. ‘photo’ : (photo, to take a picture) ‘am naa benn photo Falu’
(I have a picture of Falu)

‘damay photo’
(I am taking a picture)

5. ‘science’ : (idea, to think) ‘sa science bi baax na’
(your idea is good)

‘damay science’
(I am thinking)
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loans. Durand-Deska and Durand (1994: 82) used the construct of emprunt relais to 
refer to such borrowings that have transited from an intermediary language before 
arriving to the borrowing language. Wolof has the semi-vowel [w], but does not have 
the voiced labiodental fricative [v]. Thus, most Wolof speakers should have no problem 
pronouncing the English word ‘weekend’ with [w]. Consequently, the pronunciation 
of the English word ‘[w]ikend’ as ‘[vi]kend’ by some Wolof speakers shows that the 
word has likely transited through French (which has the consonant [v]) before entering 
into Wolof. Similarly, the pronunciation of the English word ‘[h]ardcore’ as [aadkor] 
without the glottal fricative [h] (which exists in Wolof) also shows that the word has 
likely transited through French (where [h] is typically not pronounced) before enter-
ing into Wolof. Because of their English origin, these two transitory loans are also 
indexical of the speech of urban youngsters. 

Conclusion

The analysis of the interactions between Wolof, French, Arabic and English and 
their linguistic implications provides a typology of borrowings as linguistic facts 
analyzable at the phonological, lexical, morphological, and semantic levels. However, 
most of previous studies (Haugen 1956; Meillet 1958; gingras 1974; Pfaff 1979; 
Poplack 1988; Eliasson 1990, to name only a few) are based upon Western speech 
communities, and assume that loanwords are generally borrowed to fill a lexical gap, 
and that they are equally used by the entire speech community. Thus, the studies 
seem to neglect the fact that words are also borrowed by specific groups due to their 
particular social significance or prestige. 

By using a speech community-based approach, this study has attempted to show 
that loanwords and the linguistic incorporation processes that go along with them 
reflect the social stratification of the Senegalese speech community, and that urban 
youngsters are linguistically the most innovative and productive group in the country. 
While it is impossible to do justice to the broad topic of linguistic borrowing in this 
paper, I hope that this work contributes to a better understanding of the mechanism 
of social reproduction, spreading and maintenance of loanwords in the world’s speech 
communities in general, and sub-Saharan African communities in particular (where 
multilingualism is the norm).
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Norbert KordeK

Analogia w dydaktyce języka chińskiego

Abstract. In this paper I try to show ways of using semantic differences between structu-
rally similar constructions and semantic analogies between structurally different sentences 
in the process of teaching those aspects of Chinese grammar which are relatively difficult 
for teachers to explain and for students do understand. To exemplify this supplementary 
didactic method I chose the following grammatical problems: sentence-final particle le, 
the complex stative construction with particle de and the verb-copying construction.

Abstrakt. W artykule zajmuję się problematyką dydaktyki wybranych konstrukcji języka 
chińskiego. Moim celem jest pokazanie na przykładach, w jaki sposób, wykorzystując 
zarówno różnice semantyczne między zdaniami strukturalnie podobnymi, jak i analogie 
semantyczne między zdaniami składniowo różnymi, ułatwić i przyspieszyć nauczanie 
problematycznych w tym względzie zagadnień gramatyki chińskiej. Do egzemplifikacji 
wykorzystania mechanizmów różnic i analogii w dydaktyce wykorzystałem zdania z party-
kułą le i skopiowanym czasownikiem, konstrukcję z de i dopełnieniem komplementywnym 
oraz partykułę końcową le.

1. Określenie problematyki i celu

Specyfika nauczania każdego języka obcego w dużym stopniu opiera się na 
wykorzystaniu analogii między systemem gramatycznym języka nauczanego i ję-
zyka rodzimego (lub innego będącego punktem odniesienia w procesie nauczania, 
w zależności od kompetencji nauczyciela). Niezmiernie ważną rolę odgrywa też 
wskazanie podobieństw wewnątrzsystemowych między poszczególnymi konstruk-
cjami gramatycznymi – o tyle istotniejszych od analogii międzysystemowych, że 
absolutnie niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu przyswajania drugiego 
języka. Analogia jest naturalnym i niezbędnym narzędziem do zrozumienia czegoś, 
co można nazwać wewnętrzną logiką gramatyki języka.

Trzeba sobie jednak jednocześnie uświadamiać ograniczenia tej metody. Wyjaśnie-
nie funkcji poszczególnych elementów systemu gramatycznego (w języku chińskim 
np. partykuł aspektu) czy też funkcji, formy i znaczenia konstrukcji gramatycznych jest 
zadaniem wielopłaszczyznowym, często wymagającym uwzględnienia specyficznych 
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warunków użycia danego środka gramatycznego1. Brak tej świadomości prowadzi 
do akceptowania przez uczących się jako absolutnych i bezwyjątkowych reguł gra-
matycznych ograniczonych do określonych warunków. Innymi słowy, bezrefleksyjne 
posługiwanie się analogiami prowadzi raczej do spłycenia kompetencji gramatycznej 
niż do głębszego zrozumienia gramatyki języka.

Celem tego artykułu jest pokazanie na przykładzie wybranych, problematycznych 
w dydaktyce zagadnień gramatycznych języka chińskiego, w jaki sposób, wykorzy-
stując podobieństwa między pozornie niezwiązanymi konstrukcjami i różnice mię-
dzy środkami pozornie podobnymi, efektywnie wdrożyć umiejętność posługiwania 
się nowymi środkami gramatycznymi, pogłębiając jednocześnie zrozumienie zasad 
funkcjonowania całego systemu gramatycznego.

2. Przykłady problematycznych zagadnień gramatycznych

Język chiński nie jest wyjątkowy pod względem problemów, jakie stawia przed 
chcącymi go opanować. Bez trudu można jednak wskazać zagadnienia stanowiące 
szczególne wyzwanie nie tylko dla uczących się tego języka, ale nawet bardziej 
dla nauczycieli i badaczy. Wymienić można całą listę problemów gramatycznych, 
które jak dotąd nie znalazły satysfakcjonującego wyjaśnienia, stanowiąc tym sa-
mym problem w glottodydaktyce2, ale również takich, co do których językoznawcy 
uzgodnili jednolite stanowisko, a mimo to sprawiające trudność tak nauczycielom, 
jak i studentom. Poniżej zajmę się przykładami takich zagadnień z raczej dydak-
tycznego niż czysto lingwistycznego punktu widzenia. Na wstępie, celem ułatwienia 
czytelnikowi nieznającemu języka lub gramatyki chińskiego, przedstawię krótką 
charakterystykę wybranych zagadnień, a następnie przeanalizuję je pod kątem po-
stawionego powyżej celu.

2.1. Konstrukcje składniowe z kopiowaniem czasownika

Stosunkowo duże trudności w nauce języka chińskiego sprawia opanowanie 
konstruowania zdań tranzytywnych z wyrażonym dopełnieniem i określeniem zakresu 
/ intensywności / sposobu wykonania itp. czynności denotowanej przez czasownik, 

1 Przykłady na poparcie tego nieco abstrakcyjnego twierdzenia to w języku chińskim np. semantycz-
nie różne funkcje mechanizmu duplikacji morfologicznej czasowników i przymiotników (co nie będzie 
przedmiotem mojego zainteresowania) czy też skomplikowane uwarunkowania funkcji pełnionej przez 
partykułę le w różnych konstrukcjach (co zostanie przedstawione w dalszej części artykułu, podobnie jak 
inne przykłady osłabienia analogii lub wręcz pełnienia przez dany element intuicyjnie przeciwstawnych 
funkcji w formalnie podobnych otoczeniach gramatycznych).

2 Doskonałym przykładem jest konstrukcja z bǎ, posiadająca gigantyczną poświęconą jej literatu-
rę przedmiotu. Jej forma, funkcja i znaczenie są rządzone przez zbiór heterogenicznych, trudnych do 
uchwycenia reguł i jest jedną z najtrudniejszych w języku chińskim do wyjaśnienia przez nauczyciela 
i opanowania przez studentów.
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czyli tzw. konstrukcji z DE3. Jej składnikowa struktura linearna przedstawia się 
następująco:

(i) Podmiot + V1 + (Dopełnienie + V2) + De2 + Dopełnienie komplemen-
tywne4, np.:ǐ

(1) Zhāngsān xǐe wénzhāng xǐe de hěn haǐo.
Zhangsan pisać artykuł pisać De bardzo dobrze
‘Zhangsan dobrze pisze artykuły.’

Niepoprawne są zdania:

(2)a. *Zhāngsān xǐe wénzhāng de hěn hǎo.
Zhangsan pisać artykuł De bardzo dobrze

 b. ?Zhāngsān xǐe wénzhāng hěn hǎo.5
Zhangsan pisać artykuł De bardzo dobrze

 c. Zhāngsān xǐe de hěn hǎo.
 Zhangsan pisać De bardzo dobrze
‘Zhangsan bardzo dobrze pisze.’

Konstrukcja z kopiowaniem czasownika jest swoista dla języka chińskiego, przez 
co niełatwa do przyswojenia, zwłaszcza że z dydaktycznego punktu widzenia brak 
intuicyjnego wyjaśnienia konieczności powtórzenia czasownika. Zresztą i na gruncie 
językoznawstwa czystego struktury te nie znalazły dotychczas satysfakcjonującego 
rozwiązania. Z pomocą przychodzą ogólniejsze zasady gramatyczne, które są me-
chanizmem powstawania innych struktur, w mniej lub bardziej oczywisty sposób 
analogicznych.

W sposób strukturalnie bardzo podobny zbudowane są zdania ze skopiowanymi 
czasownikami,6 wyrażające długość trwania czynności wyrażonej czasownikiem 
przechodnim z dopełnieniem – ich linearna struktura składnikowa wygląda nastę-
pująco:

3 Zwana też np. complex stative construction, fùzá zhuàngtài jù.
4 Notacja ta wymaga wyjaśnienia pod dwoma względami – oznaczeń kategorialnych i znaczenia 

indeksów dolnych. Symbolu ‘V’ używam zgodnie z anglojęzyczną tradycją, świadomy pomieszania 
terminologicznego i językowego, dla, co może brzmieć paradoksalnie, prostoty. ‘Dopełnienie komple-
mentywne’ jest odpowiednikiem angielskiego terminu complement (complementary phrase) i chińskiego 
bǔyǔ (bǔchōng ci'zǔ), oznaczającego składnik zdania mający funkcję różnego rodzaju komplementacji 
znaczenia czasownika, wprowadzanego m.in. partykułą De2. Cyfra w indeksie dolnym w ‘De2’ odróżnia 
interesujące nas De komplementywne od determinatywnego De1 i przysłówkowego De3. różne indeksy 
dolne przy symbolu czasownika nie oznaczają, że jest to różny czasownik, a jedynie, że są to kolejne 
temporalne realizacje tego samego czasownika. Nawias oznacza opcjonalność wystąpienia szeregu ele-
mentów, a nie, że jest to jeden składnik zdania.

5 Zdanie (2)b. jest poprawne tylko przy szczególnej, nacechowanej interpretacji, gdzie następuje 
zmiana funkcji składniowych składników frazowych zdania i zmiana w strukturze informacyjnej. 

6 Tzw. verb copying construction.
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(ii) Podmiot + V1 + (Dopełnienie + V2) + Le + Dopełnienie komplementywne 
czasowe np.:

(3)a. Tā kāiche kāi le sān nián.
on prowadzić-samochód prowadzić Le trzy lata
‘on prowadził samochód trzy lata.’

 b. *Tā kāiche le sān nián.
on prowadzić Le trzy lata
‘on prowadził trzy lata.’

 c. Tā kāi le sān nián. 
on prowadzić Le trzy lata
‘on prowadził trzy lata.’

Mimo podobieństwa obie konstrukcje na ogół są w literaturze traktowane odrębnie. 
Z punktu widzenia dydaktyki języka chińskiego bardzo dobre efekty przynosi zwróce-
nie uwagi nie na różnice, a analogie między obiema konstrukcjami. Porównanie zdań 
(1) z (3)a., (2)c. z (3)c. prowadzi do wniosku, że uogólnioną postać linearnej struktury 
składnikowej, obejmującą obie konstrukcje, przedstawić można następująco:

(iii) Podmiot + V1 + (Dopełnienie + V2) + PArT7 + Dopełnienie komplemen-
tywne

Wspólne są również funkcje semantyczne pełnione przez poszczególne składniki, 
jeśli tylko zanalizować je na odpowiednio abstrakcyjnym poziomie. Analiza odpowied-
nio dużego korpusu zdań w obu konstrukcjach, na co nie ma miejsca w tym artykule, 
pozwala stwierdzić, że pierwsza fraza werbalna w porządku linearnym mówi, jaka 
czynność jest wykonywana, druga natomiast, jak dana czynność jest wykonywana 
(w tym jak długo):

(iv) Podmiot + [V1 + (Dopełnienie]co + [V2) + PArT + Dopełnienie komple-
mentywne]jak

Wprowadzone powyżej nawiasowanie bliżej odpowiada strukturze składnikowej 
zdania niż poprzednie, którego zadaniem było pokazać jedynie, że ciąg elementów 
jest opcjonalny8.

Wyjaśnienie w następnym kroku, jakie są warunki poprawności zdań z omawia-
nymi konstrukcjami, nie nastręcza już trudności – zakładając, że studenci posiadają 
już w tym momencie wiedzę na temat podstawowych własności zdań z czasownikami 
przechodnimi w języku chińskim, zgodnie z którymi czasowniki przechodnie zawsze 
przyjmują dopełnienie, nawet jeśli jest ono generyczne dla czynności denotowanej 

7 Partykuła – kategoria, do której należą de2 i le.
8 Być może sensowniej byłoby pierwotną strukturę przedstawić w formie: ‘Podmiot + (V1 + Do-

pełnienie) + V2 + De2 + Dopełnienie komplementywne’ – efekt pozostałby bez zmian, a notacja lepiej 
odpowiadałaby faktycznej budowie składnikowej zdania. Postanowiłem jednak trzymać się reprezentacji 
występującej w literaturze przedmiotu (por. np. Tsao 1990: 446).
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przez dany czasownik9. Zdania przechodnie z dopełnieniem komplementywnym są 
gramatyczne, jeśli w jego strukturze wystąpią oba składniki ([]co i []jak) – jeśli brak 
odpowiedniego kontekstu dla pominięcia pierwszego z nich, lub też tylko jeden z nich, 
uwzględniając poniższe zastrzeżenia:

– zdania, w których występuje tylko składnik []co, nie są bezpośrednio związane 
z omawianą konstrukcją, tzn. zdanie:

(4) Zhāngsān xǐe wénzhāng.
Zhangsan pisać artykuł
‘Zhangsan pisze artykuły.’

nie jest redukcją zdania (1) ani też (1) nie jest rozwinięciem (4).
– zdania, w których występuje tylko składnik []jak, muszą być umieszczone 

w odpowiednim kontekście komunikacyjnym (podobnie jak zdania z czasownikami 
przechodnimi bez dopełnienia), którego prostym przykładem jest pytanie:

(5) Zhāngsān xǐe wénzhāng xǐe de zěnmeyàng.
Zhangsan pisać artykuł pisać De jak
‘Jak Zhangsan pisze artykuły?’

na które odpowiedzią może być (2)c.
Innymi słowy, abstrahując od struktury (iv), obecność dopełnienia w nienacecho-

wanym informacyjnie miejscu w szyku zdania wymusza skopiowanie czasownika. 
Nieobecność frazy dopełnienia bądź inna syntaktycznie lub informacyjnie manifestacja 
przedmiotu czynności powoduje, że nie ma powodu do kopiowania czasownika. Pa-
ralelizm między (i) a (ii) nie jest jednak całkowity, ponieważ te „inne manifestacje” 
przyjmują częściowo różne formy dla obu konstrukcji – kolejno dla (i) i (ii):

(6)a. Wénzhāng Zhāngsān xǐe de hěn hǎo.
artykuł Zhangsan pisać De bardzo dobrze
‘Artykuły Zhangsan dobrze pisze.’

 b. *Wénzhāng Zhāngsān xǐe xǐe de hěn hǎo.
artykuł Zhangsan pisać pisać De bardzo dobrze

 c. Zhāngsān de wénzhāng xǐe de hěn hǎo.
Zhangsan DeDeT artykuł pisać De bardzo dobrze10

‘Artykuły Zhangsana są dobrze napisane.’
 d. *Zhāngsān de wénzhāng xǐe xǐe de hěn hǎo.

artykuł Zhangsan pisać pisać De bardzo dobrze

 9 Jedynie odpowiedni kontekst komunikacyjny pozwala pominąć dopełnienie czasownika prze-
chodniego, a w języku chińskim przechodniość jest własnością prawie wszystkich czasowników akcji. 
Przechodnimi są dla przykładu polskie czasowniki intranzytywne: iść, spać – odpowiednio: zoǔlù (dosł. 
‘iść-droga’), shùijiào (dosł. ‘spać-sen’). Przykłady czasowników z dopełnieniami generycznymi: chànggē 
(‘śpiewać-piosenkę’ – śpiewać), ch‾ifàn (‘jeść-jedzenie’ – jeść). 

10 Jak już wspominałem, w języku chińskim wyróżnić można trzy różne partykuły de w zależności 
od pełnionych przez nie funkcji gramatycznych – ‘DeDeT’ symbolizuje partykułę pełniącą funkcję wy-
kładnika relacji determinacji w syntagmach, występującą między członem określającym i określanym 
– różną od ‘De2’.
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11 Jest to spore uproszczenie, ponieważ własności dystrybucyjne nie przekładają się jednoznacznie 
na przenoszone znaczenia gramatyczne (np. końcowe le może być wykładnikiem perfektywności), 

(7)a. Chē tā kāi le sān nián.
samochód on prowadzić Le trzy lata
‘Samochód on prowadził trzy lata.’

 b. *Chē tā kāi kāi le sān nián.
samochód on prowadzić prowadzić Le trzy lata

 c. Tā kāi le sān nián de chē.
on prowadzić Le trzy lata DeDeT samochód
‘on prowadził samochód trzy lata.’

 d. *Tā kāi kāi le sān nián de chē.
on prowadzić prowadzić Le trzy lata DeDeT samochód

Zauważyć można paralelizm między (6)a. i (7)a. – w obu przypadkach topika-
lizacja dopełnienia prowadzi do zdań poprawnych gramatycznie. Podobnie w obu 
przypadkach kopiowanie czasownika po topikalizacji dopełnienia prowadzi do zdań 
niepoprawnych. różnicę widać natomiast przy zmianie kategorii syntaktycznej 
dopełnienia. W (6)c. dopełnienie „zdegradowane” jest do przydawki w syntagmie 
determinacyjnej z podmiotem. W (7)c. natomiast wyrażenie czasowe z dopełnienia 
komplementywnego stało się przydawką dopełnienia bliższego.

2.2. Końcowa partykuła le

Z własnego doświadczenia dydaktycznego mogę stwierdzić, że opanowanie funk-
cji i sposobów użycia partykuły le jest dużym wyzwaniem dla uczących się języka 
chińskiego. Z dystrybucyjnego punktu widzenia, w pewnym uproszczeniu można 
wyróżnić dwa rodzaje le:

•	partykułę aspektu dołączaną w formie sufiksu do czasownika,
•	partykułę końcową zdania;

odpowiednio:
(8) Zhāngsān zùotiān mǎi le y‾ingwén shū.

Zhangsan wczoraj kupować Le j. angielski książka
‘Zhangsan wczoraj kupił książkę po angielsku.’

(9) Zhāngsān yǐj‾ing hùi jiǎing y‾ingwén le.
Zhangsan potrafić mówić j. angielski le
‘Zhangsan już umie mówić po angielsku.’ (wcześniej nie umiał)

Z gramatycznego punktu widzenia le może być wykładnikiem następujących 
znaczeń gramatycznych:

•	aspektu perfektywnego
•	zmiany stanu
•	aspektu progresywnego.
Wykładnikiem znaczenia perfektywnego jest przede wszystkim le występujące 

jako sufiks czasownika, natomiast dwóch pozostałych – le końcowe11.
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ograniczenia objętościowe tego artykułu nie pozwalają nawet na przedstawienie 
stopnia komplikacji gramatyki le, a co za tym idzie – wyjaśnienie, na czym dokładnie 
polegają problemy z opanowaniem prawidłowego użycia tej partykuły. Skoncentru-
ję się na zilustrowaniu, w jaki sposób, posługując się narzędziem analogii, można 
w przystępny i logiczny sposób wyjaśnić niektóre (ze szczególnym podkreśleniem 
tego słowa) aspekty gramatyki le. Absolutnie kluczowym zagadnieniem jest w tym 
kontekście, aby uczący się uświadomił sobie, że le jest po prostu wykładnikiem gra-
matycznym, którego użyciem rządzą reguły nie bardziej tajemnicze i skomplikowane 
niż innych elementów systemu. rozważmy poniższe zdania:

(10)a. Tā kāichē kāi de hěn kuài.
on prowadzić-samochód prowadzić De bardzo szybko
‘on prowadzi samochód bardzo szybko.’

 b. Tā kāi de hěn kuài.
on prowadzić De bardzo szybko
‘on prowadzi bardzo szybko.’

 c. Tā kāichē kāi de hěn kuài le.
on prowadzić-samochód prowadzić De bardzo szybko Le
‘on prowadzi samochód bardzo szybko.’ (kiedyś nie prowadził szybko)

 d. Tā kāi de hěn kuài le.
on prowadzić De bardzo szybko Le
‘on prowadzi bardzo szybko.’ (kiedyś nie prowadził szybko)

Jak widać z powyższego, końcowe le w zdaniach z de, które omawiane były 
w poprzednim rozdziale, pełni funkcje wykładnika zmiany stanu. W rozdziale 2.1. 
zwracaliśmy uwagę na podobieństwo zdań z de do pewnej kategorii zdań z le. Te 
dwa rodzaje zdań są doskonałym narzędziem do pokazania różnorodności funkcji 
pełnionych przez le, właśnie w zależności od rodzaju zdań, w których się pojawia. 
Głębsze zrozumienie różnych funkcji tej partykuły wymaga wskazania w proce-
sie nauczania, jakie analogiczne własności różnych struktur powodują, że le pełni 
w nich taką samą funkcję, a jakie różne własności struktur pod innym względem 
podobnych powodują, że le pełni w nich różne funkcje. Poniższy przykład dowodzi, 
że omawiane pod względem podobieństw w rozdz. 2.1. zdania z le i de różnią się 
od siebie jakimiś własnościami, które decydują o tym, że funkcja końcowego le jest 
w obu konstrukcjach różna:

(11) Tā kāichē kāi le sān nián le.
on prowadzić-samochód prowadzić Le trzy lata Le
‘on prowadzi samochód od trzech lat.’ (por. z (3)a.)

Końcowe le w powyższym zdaniu jest wykładnikiem aspektu progresywnego – ina-
czej niż w (10)c., gdzie jest wykładnikiem zmiany stanu. W przykładzie (3)a. brak 
a samo rozróżnienie między poszczególnymi znaczeniami gramatycznymi jest czasami problematyczne 
(np. między perfektywnością a zmianą stanu). Takie przedstawienie sprawy jest jednak wystarczające 
dla celów tego artykułu.
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końcowej partykuły powoduje, że o znaczeniu aspektualnym zdania decyduje werbalne 
perfektywne -le. omawiane w rozdz. 2.1. zdania z de i z le różnią się zatem od siebie 
pod względem semantyki końcowego le, dystrybucyjnie nierozróżnialnego (wystę-
pującego w tym samym miejscu w konstrukcjach syntaktycznie bardzo podobnych, 
jeśli nie identycznych). Gwoli podsumowania:

• w zdaniach z de z dopełnieniem komplementywnym końcowe le pełni funkcję 
wykładnika zmiany stanu,

• w zdaniach ze skopiowanym czasownikiem i czasowym dopełnieniem komple-
mentywnym końcowe le pełni funkcję wykładnika aspektu perfektywnego.

Te dwie odrębne funkcje wyznaczyć można w innych rodzajach zdań. Należy zatem 
znaleźć wspólne własności zdań nieróżniących się co do funkcji końcowego le, aby sfor-
mułować odpowiednie wnioski – pamiętając, że cele mają charakter dydaktyczny, zatem 
sformułowane reguły powinny być odpowiednio intuicyjne i możliwe do wykorzystania 
w praktyce dydaktycznej. różnica między (10)c. i (11) jest, pod kątem dydaktyki, do-
brym punktem wyjścia do pokazania problematyki końcowego le w szerszej perspekty-
wie, co w naturalny sposób prowadzi do głębszego zrozumienia reguł gramatycznych. 
Poniższe przykłady są niezbędną dalszą ilustracją własności partykuły le:

(12) *Wǒ mǎile dōngxi.
ja kupować-Le rzecz

Zdanie (12) jest niegramatyczne – sprawia wrażenie niedokończonego. Najprost-
szym sposobem na sformułowanie poprawnego zdania jest dodanie końcowego le:

(13) Wǒ mǎile dōngxi le.
ja kupować-Le rzeczy Le
dosł. ‘Kupiłem rzeczy.’

W zdaniu (13) trudno zidentyfikować, w której z funkcji le zostało użyte. Bez 
odpowiedniego kontekstu możemy jedynie stwierdzić, że zdanie jest poprawne. Nie 
jest to szczególną niedogodnością, ponieważ znaczenie zdania jest kompatybilne 
z dwiema funkcjami le – zmianą stanu i zakończeniem czynności. Ze względu na 
niejednoznaczność interpretacyjną ten prosty przykład jeszcze niewiele wnosi do 
dyskusji. Dopiero następny rzuca więcej światła na omawiane zagadnienie:

(14)a. Wǒ mǎile sānge dōngxi.
ja kupować-Le trzy-CL rzeczy
‘Kupiłem trzy rzeczy.’ (i już zakończyłem kupowanie)

 b. Wǒ mǎǐle sānge dongxi le.
ja kupować-Le trzy-CL rzeczy Le
‘Kupiłem trzy rzeczy.’ (i dalej kupuję)

Zmianę funkcji le przyniosło dodanie fazy kwantytatywnej. Interpretacja znacze-
nia powyższych przykładów odpowiada odpowiednio zdaniom (3)a. i (11). Użycie le 
w kolejnych zdaniach również jest jednoznaczne:
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(15)a. Wǒ mǎile dōngxi, jiù húi jiā.
ja kupować-Le rzeczy wtedy wracać dom
‘Po kupieniu rzeczy wracam do domu.’

 b. Wǒ mǎile dōngxi, jiù húi jiā le.
ja kupować-Le rzeczy wtedy wracać dom Le
‘Po kupieniu rzeczy wróciłem do domu.’

Użycie bądź pominięcie le w powyższych zdaniach jest analogiczne do przykładów 
(12) i (13), co nie jest na pierwszy rzut oka oczywiste. (15)a. jest dokończonym na 
jeden z możliwych sposobów zdaniem (12). Należy zauważyć, że zdanie:

(16) Wǒ zuótiān mǎile dōngxi.
ja wczoraj kupować-Le rzeczy
‘Wczoraj kupiłem rzeczy.’

jest już zupełnie poprawne. Nieoprawność (12) wynika z braku ‘zakotwiczenia’ zdania 
z werbalnym le w zdaniu przechodnim – np. w czasie lub przez skwantyfikowanie 
czynności12. Kwantyfikacja czynności powoduje, że le pełni na końcu zdania funkcję 
wykładnika aspektu progresywnego. Dodanie le do (16) nie powoduje zmiany znacze-
nia zdania, co najwyżej dopuszczalna jest dodatkowa interpretacja – zmiany stanu:

(17) Wǒ zuótiān mǎile dōngxi le.
ja wczoraj kupować-Le rzeczy Le
‘Kupiłem rzeczy.’ lub
‘Kupiłem rzeczy.’ (wcześniej nie kupowałem lub inna możliwa w kon-
tekście interpretacja oznaczająca zmianę stanu)

Taka podwójna interpretacja nie jest niczym dziwnym, jeśli uświadomimy sobie, 
że odróżnienie od siebie perfektywności i znaczenia zmiany stanu w wielu przypad-
kach nie jest oczywiste. Znaczenie dokonaności w naturalny sposób może pociągać 
za sobą znaczenie zmiany stanu. Ilustrują to przykłady (13) i (16); związek ten widać 
nawet w zdaniach z orzeczeniem przymiotnikowym13, gdzie orzeczenie denotuje stany, 
a użycie le jednoznacznie interpretuje się jako wykładnik zmiany stanu:

(18) Tā gāo le.
on wysoki Le
‘on urósł.’

Polskie tłumaczenie przykładu (18) dobrze obrazuje wzajemne powiązanie obu 
znaczeń. Nasz język różni się w tym względzie od chińskiego, ponieważ posiada tylko 
wykładnik dokonaności, chiński zaś dokonaności i zmiany stanu14, a ponieważ są one 

12 Por. np. Tsai 2006, gdzie problematyka ta jest szerzej opisana.
13 Przymiotniki w języku chińskim, ze względu na możliwość pełnienia funkcji predykatywnych, są 

powszechnie nazywane stative verbs.
14 Jest to najczęściej spotykany w gramatykach opis stanu rzeczy; nie podejmuję z nim tutaj dyskusji, 

choć w dalszej części staram się pokazać, że pewne uproszczenie i traktowanie końcowego le jednomor-
femicznie może przynieść korzyści dydaktyczne.
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homofoniczne (i homograficzne), stąd łatwo o dwuznaczności. Interpretacja końco-
wego le w niekwantyfikowanych zdaniach zależy najczęściej od czynników konteks-
towych bądź wynika z semantyki predykatu. Niewątpliwie zdania z przymiotnikami 
oznaczającymi stany w funkcji orzeczenia z końcowym le są bardziej predestynowane 
do przenoszenia znaczenia zmiany stanu niż zdania z czasownikami akcji. Związek 
między tymi dwoma funkcjami końcowego le jednak niewątpliwie istnieje.

Jak już zwracałem uwagę, na funkcję le wpływa dodanie frazy kwantytatywnej. 
Mniejsze znaczenie ma podobieństwo strukturalne zdań czy konstrukcji, co zostało 
pokazane na przykładzie różnych funkcji pełnionych przez le w konstrukcjach omó-
wionych w rozdz. 2.1. Zauważyć należy, że przedstawione tam zdania z de są nie-
kompatybilne z kwantyfikacją. Ponieważ oprócz tego dopełnienie komplementywne 
w mniej lub bardziej złożony w formie sposób odnosi się do jakiejś cechy czynności, 
a nie do samej czynności, zatem końcowe le w takich zdaniach w naturalny sposób 
interpretuje się jako wykładnik zmiany stanu. Jeszcze bardziej jest to oczywiste 
w zdaniach nieprzechodnich z de:

(19) Zhāngsān lèi de zǒubúdòng le.
Zhangsan zmęczony De iść-NeG-ruszać-się Le
‘Zhangsan tak się zmęczył, że nie jest w stanie się ruszyć.’ lub:
‘Zhangsan jest tak zmęczony, że nie jest w stanie się ruszyć.’ (wcześniej 
nie był tak zmęczony)

Pod względem kompatybilności z kwantyfikacją w całkowitej opozycji do zdań 
z de stoją zdania z le ze skopiowanym czasownikiem15. Wyjaśnienie kryje się w nie-
homogeniczności semantycznej składnika oznaczonego w (iv) jako []jak. Wyrażenia 
temporalne w dopełnieniu komplementywnym oznaczają długość trwania czynności, 
liczbę powtórzeń itp., w większości przypadków przez podanie liczby jednostek 
czasu – temporalne dopełnienia komplementywne łączą się więc w sposób naturalny 
z kwantyfikacją, w przeciwieństwie do dopełnień zdań z de. W efekcie le jest w tych 
zdaniach wykładnikiem aspektu progresywnego, znaczenia kontynuacji czynności. 
Nawet jeśli ilość nie jest wyrażona explicite liczebnikiem, jak w:

(20) Tā kāiche kāi le hěn jǐu le.
on prowadzić-samochód prowadzić Le bardzo długo Le
‘on prowadzi samochód od dawna.’

to mimo wszystko jednoznacznie chodzi o ilość czasu. Jak pokazuje przykład (14)b., 
dodanie frazy kwantytatywnej przed dopełnieniem prostego zdania przechodniego 
zmienia funkcję le16.

W świetle tego, co stwierdziłem dotychczas, pewien problem pozornie mogą 
stanowić zdania w rodzaju:

15 Do tej kategorii zaliczam również zdania jak w przykładzie (7)c. – jest ono całkowicie równoważne 
semantycznie zdaniu (3)a., a także zdania nacechowane, jak w przykładzie (7)a.

16 A przynajmniej ją ujednoznacznia – por. przykład (13).
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(21)a. Zhāngsān de érzi wǔ sùi le.
Zhangsan DeDeT syn pięć wiek Le
‘Syn Zhangsana ma pięć lat.’ lub:
‘Syn Zhangsana skończył pięć lat.’

 b. Zhāngsān gāo le sān gōngfēn le.
Zhangsan wysoki Le trzy centymetry Le
‘Zhangsan urósł o trzy centymetry.’ lub:
‘Zhangsan jest wyższy o trzy centymetry.’ (niż poprzednio)

Wydaje się jednak, że tego rodzaju kwantyfikacja zmieniających się stanów (abstra-
hując od problemu, czy gāo może być interpretowane jako czasownik czynnościowy) 
często, a na pewno w powyższych przykładach, na poziomie konceptualnym wiąże się 
z aspektem progresywnym w sposób zupełnie naturalny – Zhangsan przecież ciągle 
się starzeje, może też i stale rośnie. Stanowi to raczej poparcie tezy, że interpretacja 
znaczenia końcowego le zależy przede wszystkim od semantyki zdania, od własności 
zdarzeń / stanów denotowanych przez orzeczenie, a nie od kategorii składniowych, 
do których należą zdania czy poszczególne ich składniki. Przypominam jednocześnie, 
że celem tego artykułu nie jest analiza całej gramatyki le, a jedynie przedstawienie 
pewnych sugestii dydaktycznych.

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, co następuje:
•	funkcja końcowego le jest w dużym stopniu niezależna od własności syntak-

tycznych konstrukcji – nawet w konstrukcjach składniowo identycznych pełni różne 
funkcje i vice versa – w konstrukcjach strukturalnie różnych, ale posiadających 
wspólne inne własności, le pełni identyczne funkcje,

•	w zdaniach ze skwantyfikowanym przedmiotem czynności lub samą czynnością 
końcowe le pełni funkcję wykładnika aspektu progresywnego.

Wydaje się, że głębokie uzasadnienie w dydaktyce języka chińskiego ma jedno-
morfemiczne traktowanie le. również z perspektywy ogólniejszej, niedydaktycznej 
teorii gramatyki chińskiej niektórzy językoznawcy nie rozróżniają różnych rodzajów 
le17. Nie wdam się w dyskusję, które podejście jest bardziej uzasadnione.

Poniższa tabela podsumowuje przedstawioną w tym rozdziale, w sposób dość 
nieskładny, propozycję wykorzystania w dydaktyce gramatyki języka chińskiego 
analogii i różnic strukturalnych i semantycznych między różnymi typami zdań do 
wyjaśnienia funkcji pełnionych przez końcowe le. Pierwszy wiersz tabeli można 
rozumieć jako pewnego rodzaju skalę – po jej stronie lewej znajdują się zdania 
(ich relewantne własności opisane są w wierszu drugim), w których końcowe le 
najnaturalniej (zatem i najczęściej) jest wykładnikiem perfektywności, po prawej 
zaś zdania, w których le jest najczęściej wykładnikiem progresywności. Podkre-
ślam słowo „najnaturalniej” – skala oznacza tylko pewien potencjał danego typu 
zdania do narzucenia odpowiedniej interpretacji partykuły le. W trzecim wierszu 

17 Por. np. Huang 1988.
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tabeli podaję numery przykładowych zdań danego typu, które wcześniej podałem 
w tekście.

PerfeKTyWNość ZMIANA STANU ProGreSyWNość

nieskwantyfikowane 
czasowniki akcji 

nieskwantyfikowane 
czasowniki stanu / pro- 

cesu

skwantyfikowane 
czasowniki stanu / pro- 

cesu

skwantyfikowane 
czasowniki akcji

*(12), (13), (15)b., 
(17)

(10)c., (10)d.#, (18), 
(19), (20)

(21)a., (21)b. (11), (14)b.

# Subkatekoryzacja czasowników w zdaniach (10)c. i (10)d. odnosi się oczywiście do kuài ‘szybko’, a nie do 
kāi ‘prowadzić’.
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Przemysław wiatrowski

O strukturalnych składnikach spójności listów 
Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego

Rodzicom poświęcam

Abstract. 163 letters of Maria Konopnicka to her paternal uncle Ignacy Wasiłowski have 
been analysed. The following structural elements, which provide cohesion to the letters 
of the authoress have been described: initial parts (salutation, introductory segments) and 
final parts (complimentary close segments, sender’s identification elements). The analysis 
proves that a vast majority of texts feature noticeable terminal signals which often occur 
in many variants. Their reduction is observed only in a few cases.

Abstrakt. W artykule poddano analizie 163 listy Marii Konopnickiej do jej stryja, Ignacego 
Wasiłowskiego. Opisem objęto składniki strukturalne, które zapewniają wypowiedziom 
poetki spójność: człony inicjalne (zwroty do adresata, segmenty wstępne) oraz człony fi-
nalne (segmenty rozwiązujące kontakt, segmenty identyfikujące nadawcę). Z poczynionych 
obserwacji wynika, że zdecydowana większość tekstów charakteryzuje się uchwytnymi, 
występującymi często w wielu wariantach, sygnałami terminalnymi. W nielicznych tylko 
wypowiedziach dochodzi do ich redukcji. 

Uwagi wstępne

Teksty epistolarne są „ciekawą formą przekazu, funkcjonującą w każdej nieomal 
kulturze” (Yamane, Sieradzka 1994: 283). Zrodziła je – co oczywiste – potrzeba 
porozumiewania się. W toku dziejów podlegały listy rozmaitym przeobrażeniom. 
Wprawdzie zawsze służyły wymianie informacji, jednak z czasem ich zadania prak-
tyczne, funkcje utylitarne uległy ograniczeniu (zob. Sudolski 1997: V). Poszczególne 
typy listu „kształtowały się i dominowały w zależności od epoki i jej potrzeb, zmieniał 
się także język i styl zapisu, formułowano określone normy” (tamże).

Język, Komunikacja, Informacja
P. Nowak, P. Nowakowski (red.)

Language, Communication, Information
P. Nowak, P. Nowakowski (eds)

1/2006
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Próba wydzielenia listu1 z innych gatunków mowy musi uwzględniać fakt, że 
jego kategorialne właściwości tekstowe są wyznaczone przez trzy istotne parametry 
pozajęzykowej sytuacji: fizyczny, społeczny i psychologiczny. Charakteryzuje je 
szczegółowo anna Kałkowska (2001: 77–78):

Z sytuacji fizycznej: oddalenia w czasie i przestrzeni korespondentów wynika fakt oczywisty, że 
list jest ogniwem dialogu, i fakt dodatkowy – że jednostka ta, to ogniwo bywa jeszcze wewnętrznie 
dialogizowane. Będąc zapisaną wersją rozmowy, z jednej strony wykorzystuje elementy autentycznie 
kolokwialne, a z drugiej prowadzi do powstania dialogu imitowanego [...]. Z sytuacji społecznej 
wynika charakter relacji między rozmówcami, przy czym istotne znaczenie ma tutaj „tekstotwórczy” 
udział nieobecnego, ale aktywnego w szczególny sposób odbiorcy. [...] Tę relację odzwierciedla 
w tekście kategoria ram terminalnych (początkowych i końcowych) oraz system dystrybucji infor-
macji. Nawiązanie kontaktu, przekazanie i odebranie wszystkich aspektów informacji, przekonanie 
do własnych racji, sprowokowanie reakcji słownej czy faktycznej stara się uzyskać nadawca poprzez 
uruchomienie mechanizmu określonych reguł – stąd układ socjalny i językowy między nadawcą 
i odbiorcą można rozpatrywać w kategoriach „gry”. Jej językowe wykładniki to szyk w obrębie 
zdania, struktury stricte modalne lub przystosowane do tej funkcji (wszelkie odmiany wypowiedzeń 
retorycznych, illokucji pośrednich), formuły i wyrażenia o charakterze performatywnym. Jeśli status 
społeczny korespondentów jest symetryczny a okoliczności wymiany listów – nieoficjalne, to na po-
przednio wymienione cechy nakładają się znamiona potoczności, oraz to, co składa się na osobowość 
piszących – jej cechy trwałe, jak indywidualne przyzwyczajenia, wykształcenie, temperament, oraz 
akcydentalne, jak: nastrój, stan uczuciowy. 

Typem wypowiedzi epistolarnej, w której wymienione w zacytowanym fragmen-
cie właściwości realizują się – jeśli można tak rzec – najpełniej, jest korespondencja 
prywatna, prowadzona między bliskimi sobie osobami. W niej najczęściej dochodzą 
do głosu nastroje, uczucia czy temperament piszącego. Z większym nasileniem dają 
również o sobie znać wspomniane wcześniej wykładniki dialogiczności i kolokwial-
ności. Taki też charakter mają listy Marii Konopnickiej do stryja Ignacego Wasiłow-
skiego, które czynię przedmiotem opisu w niniejszym artykule.

Wspomniane komunikaty na tle rodzinnej korespondencji Konopnickiej, liczącej 
blisko 800 listów, wyróżniają się różnorodnością problematyki, „ukazują szeroki wa-
chlarz zainteresowań i wspólnych spraw obojga korespondentów” (Nowak 2005: 6). 
Stanowią – jak podkreśla Stanisław Fita (cyt. za Nowak 2005: 6) – „najcenniejsze, 
bo najbardziej szczere, karty korespondencji Konopnickiej”. O znaczeniu stryja Igna-

1 List pojmuję jako pisemny komunikat skierowany do określonego (nieobecnego) adresata, służący 
przekazywaniu informacji lub innym celom praktycznym (zob. Sławiński 1998: 281; Czermińska 1992: 
271). Wypowiedź epistolarna doczekała się wielu opracowań. Ich zbiór tworzą prace literaturoznawców 
(zob. np. Skwarczyńska 1937, 1975; Sudolski 1968, 1991; Lalewicz 1975; Lancholc 1990; Piechota 1991; 
Czermińska 1992) oraz lingwistów. Problematyka prac językoznawczych skupia się m.in. na zagadnieniach 
kompozycji listów prywatnych i poetyckich, ich spójności, struktury składniowej oraz warstwy językowej 
przejawiającej cechy idiolektu autorów (zob. np. Mally 1950, 1952; Urbańczyk 1967; Kałkowska 1982, 
2001; Zgółkowa 1983/1984; Kupiszewski 1985, 1992; Koziara 1987; Data 1989; Sinielnikoff 1991; Li-
sowski, Migdał 1992; Wojtak 1992; Yamane, Sieradzka 1994; Sieradzka 1996; Karpluk 1999; Długosz 
2002; Przybylska 2004; Wiatrowski w druku). Opisu doczekały się ponadto – choć w mniejszym stopniu 
– listy publiczne: pasterskie (Zachwieja 1999a, b; Wojtak 2002a), motywacyjne (Wolny 1998), listy do 
wyborców (Ożóg 2004a, b), listy do redakcji (Wojtak 2002b; Czarnecka 2004, 2005) czy internetowe 
listy reklamowe i informacyjne (Matuszczyk, Stanulewicz 2002, 2004).
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cego w życiu pisarki pisze Jacek Nowak (2005: 6–7):
Dla poetki Wasiłowski był nie tylko bliskim krewnym, z którym można dzielić się rodzinnymi proble-
mami, ale nade wszystko zaufanym powiernikiem i narodowym bohaterem, walczącym i cierpiącym 
za ojczyznę. Właśnie on był dla niej „ojcem tej części duszy i istoty, która oddycha miłością do 
Polski”. Nic więc dziwnego, że otaczała go szczególną miłością, a nawet kultem, i traktowała jako 
jednego z tych „świętych polskich męczenników”, któremu się z szacunku i czci „ręce drogie całuje”. 
W osobistym, bardzo skomplikowanym życiu Konopnickiej stryj Ignacy odgrywał ogromną rolę. 
Był dla niej „drugim ojcem”, bratnią duszą, prawdziwym przyjacielem, a także „dobrym i mocnym 
natchnieniem do życia walki i trudu” (list z 15 IV 1893).

Dzieje przyjaźni Konopnickiej ze stryjem Wasiłowskim utrwalone zostały w 163 
jednostkach epistolarnych. Wysyłała je autorka przez ponad trzydzieści lat (1867–1900) 
z różnych miejsc Polski (m.in. z Bronowa, Warszawy, Gusina, Ignacowa, Krakowa, 
Suchej Beskidzkiej i Otwocka) i Europy (np. z Wenecji, Karlsbadu, Ischl, admont, 
Monachium, Zurychu, rzymu, Genui, Nicei, awinionu, Paryża, Wiednia, Florencji czy 
Lwowa). Tematyka tych listów jest niezwykle rozległa. Poruszała w nich pisarka m.in. 
sprawy dotyczące życia rodzinnego, dzieliła się ze stryjem codziennymi kłopotami, 
relacjonowała swoje zagraniczne podróże. Opisywała też życie dziewiętnastowiecznej 
Warszawy, prezentowała swe liczne literackie zainteresowania, informowała o wła-
snych dokonaniach pisarskich i translatorskich. 

Korespondencja Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego to interesujący 
materiał badawczy. Z wielu zagadnień zasługujących na uwagę wybieram do analizy 
problem spójności strukturalnej tych komunikatów, wyznaczanej przede wszystkim 
przez sygnały początku i końca (zob. Kałkowska 1982: 51), czyli przez:

• człony inicjalne:
 – zwrot do adresata
 – segment wstępny

• człony finalne:
 – segment rozwiązujący kontakt
 – segment identyfikujący nadawcę (podpis) (zob. Wojtak 2002b: 199)2.

Wymienione znaki, tworzące ramę kompozycyjną listu, są elementami dwu-
funkcyjnymi: z jednej strony wyznaczają granice komunikatu, delimitują, z drugiej 
zaś – łączą w całość różnorodne komponenty treściowe i formalne (zob. Kałkowska 
1982: 64).

2 Do innych środków wiązania tekstu listowego należą: grupy pytań odwołujących się do treści 
listu poprzed niego i prowokujących replikę, leksykalne i frazeologiczne wskaźniki nawiązania zewnętrz-
nego, znaki konatywne kontynuujące (imiona lub nazwania w formie wołacza, drugoosobowe verba), 
struktura tematyczno-rematyczna (porządek linearny), konstrukcje odwoławcze i anaforyczne. Spójność 
wypowiedzi epistolarnej ma także swoje uwarunkowania wewnętrzne, wynikające z określonych para-
metrów kontekstu pragmatycznego listu, a realizujące się w makrostrukturach semantycznych (tematach) 
(zob. Kałkow ska 1982: 51). 
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1. Zwrot do adresata

W większości listów składających się na omawiany zbiór kontakt z odbiorcą 
nawiązuje Konopnicka poprzez zastosowanie spetryfikowanej formuły adresatywnej, 
niemal zawsze (poza jednym wypadkiem) zawierającej leksem (w formie wołacza) 
informujący o stopniu pokrewieństwa między korespondentami (stryj)3. Obudowuje 
go pisarka różnego typu określnikami. Modyfikują one, wzmacniają wartość emocjo-
nalną pozytywnie nacechowanego, bo należącego do pola semantycznego rodziny, 
wyrazu stryj (regularnie pisanego wielką literą). Oto wybrane egzemplifikacje: Stryju 
drogi! (20 XII 1881)4, Drogi Stryju. (6 I 1891), Drogi Stryju!5. W zaprezentowanych 
nagłówkach szacunek, sympatię i przywiązanie do Wasiłowskiego wyraża pisarka 
przymiotnikiem drogi. W 31 etykietalnych incipitach adiectivum drogi sąsiaduje 
z posesywnym zaimkiem mój, silnie akcentującym osobistą relację między nadawcą 
a adresatem. różna jest jego pozycja w strukturze zwrotu: Mój drogi Stryju!6, Mój 
drogi Stryju.7, Drogi mój Stryju.8, Drogi mój Stryju!9. 

Skład leksykalny fraz wokatywnych nie ogranicza się tylko do wymienionych 
wyżej składników. W niewielkiej grupie formuł miejsce epitetu dobry zajmują czło-
ny determinujące miły lub serdeczny: Stryju miły! (27 VII 1883), Mój miły Stryju!10, 
Miły mój Stryju! (28 III 1883), Serdeczny Stryju! (5 XI 1888), Mój serdeczny Stryju! 
(26 VII 1892). Na uczucia autorki listów wskazują także połączenia wyrazowe za-
wierające predykatyw kochany, np. Kochany Stryju! (30 VII 1867). Bardzo często 
emocje intensyfikują superlatywne formy przymiotników: Mój najdroższy Stryju!11, 
Mój najdroższy Stryju.12, Mój najdroższy Stryju13, Najdroższy Stryju!14, Najdroższy 

 3 Z obserwacji wyłączyłem list napisany po 15 XII 1897, w którym brak początku.
 4 Lokalizacja cytatu zawiera datę sporządzenia listu (w wielu wypadkach ustaloną przez redaktora). 

Wszystkie przywoływane fragmenty pochodzą z wydania: Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasi-
łowskiego, oprac. J. Nowak, Warszawa 2005.

 5 (8 XII 1884), (18 XII 1885), (25 IV 1889), (31 III 1896).
 6 (27 IV 1875), (10 VI 1878), (30 XII 1880), (21 IV 1882), (13 X 1883), (II poł. lutego 1884), (27 VII 

1884), (6 IV 1887), (1 XII 1892), (9 X 1894), (24 X 1895), (8 I 1896), (20 XII 1898), (26 VII 1899).
 7 (16 IX 1885), (17 XI 1886), (10 V 1890), (28 VIII 1890), (19 II 1891), (7 III 1891), (28 VI 

1892).
 8 (29 XI 1878), (4 XII 1890).
 9 (21 IV 1881), (luty 1882), (3 V 1882), (15 IX 1882), (11 XI 1882), (22 XII 1882), (31 I 1883), 

(28 VII 1887).
10 (31 V 1884), (25 I 1885).
11 (20 II 1883), (30 VII 1885), (31 VIII 1891), (13 VI 1892), (19 XII 1892), (30 I 1893), (28 III 

1893), (15 IV 1893), (9 V 1893), (17 VII 1893), (20 XII 1893), (29 XII 1893), (18 I 1894), (24 II 1894), 
(19 III 1894), (27 VII 1894), (2 III 1895), (koniec maja 1895), (20 VI 1895), (29 VII 1895), (30 XI 1895), 
(18 XII 1895), (14 III 1896), (20 III 1896), (25 IX 1896), (10 X 1896), (18 XI 1896), (11 XII 1896), 
(17 XII 1896), (25 III 1897), (13 IV 1897), (14 VII 1897), (16 VIII 1897), (18 X 1897), (17 III 1898), 
(25 VI 1898), (26 VII 1898), (30 IX 1898), (11 VIII 1900), (9 IX 1900), (4 X 1900).

12 (22 XII 1886), (21 XII 1890), (16 III 1892), (12 IV 1892), (10 XI 1892), (16 II 1893), (21 III 
1893), (31 V 1893), (3 VII 1893), (28 XII 1898), (26 IX 1899), (25 VII 1900).

13 (7 X 1890), (19 X 1893).
14 (30 V 1889), (20 XII 1894), (20 II 1896).
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Stryju.15, Mój najmilszy Stryju! (26 VII 1897). Silne uczucia zawierają ponadto 
konstrukcje adresatywne ze słowotwórczą modyfikacją (deminutywizacją i hipokory-
stykizacją) centralnego rzeczownika stryj: Drogi Stryjeczku. (25 X 1887), Mój drogi 
Stryjeczku!16, Mój drogi Stryjeczku.17, Drogi mój Stryjeczku! (6 II 1898), Najdroższy 
Stryjeczku!18, Najdroższy Stryjeczku. (29 XI 1888), Mój najdroższy Stryjeczku!19, Mój 
najdroższy Stryjeczku. (1 IX 1892), Najdroższy mój Stryjeczku!20, Najdroższy Stryjku! 
(29 III 1888), Mój najmilszy Stryjeczku!21, Kochany Stryjeczku! (6 V 1899).

W analizowanych wypowiedziach epistolarnych adresata identyfikują również 
bogatsze leksykalnie konstrukcje, bo zawierające nie jedno, a dwa ewaluatywne okre-
ślenia (z obecnym lub nieobecnym zaimkiem dzierżawczym): Drogi, kochany Stryju!22, 
Drogi, kochany Stryjeczku! (7 I 1886), Drogi, miły mój Stryju! (27 VII 1886), Drogi 
mój, miły Stryjeczku! (28 VII 1888), Mój drogi, kochany Stryju! (15 II 1892), Mój 
drogi, kochany Stryjeczku! (1 I 1898), Mój najdroższy, kochany Stryju! (7 IV 1898), 
Mój serdeczny, drogi Stryju! (1 XI 1895). Funkcję intensivum pełni w niektórych in-
cipitach reduplikacja przymiotnika drogi: Mój drogi, drogi Stryju!23, Mój drogi, drogi 
Stryjeczku! (1 V 1892). W jednym liście zwraca uwagę uszeregowanie epitetów w po-
rządku nasilania się wskazywanej przez nie cechy znaczeniowej. Zabieg ten potęguje 
ekspresywne zabarwienie nagłówka: Mój drogi, najdroższy Stryju! (20 V 1894).

Zbiór skierowanych do Wasiłowskiego zwrotów powiększają konstrukcje, w któ-
rych na oznaczenie odbiorcy używa autorka substantivum przyjaciel, podkreślającego – 
podobnie jak zaimek mój – amicytatywność, silną więź łączącą nadawcę z adresatem 
listów: Mój najdroższy Przyjacielu! (11 II 1893), Miły mój Stryju! Przyjacielu drogi. 
(5 IV 1884). Drugi z przywołanych incipitów stanowi ponadto przykład frazy złożonej, 
składającej się z dwóch rozczłonkowanych, afektacyjnych zwrotów wokatywnych. 
Tego typu struktury pojawiają się również w dwóch innych komunikatach: Drogi! 
Miły Stryju! (1 V 1886), Mój najdroższy Stryju! Mój ukochany! (30 VI 1894).

Wypowiedź epistolarną z 18 sierpnia 1898 r. inicjuje z kolei niestandardowa, 
wyróżniająca się liczbą elementów i budową składniową nacechowana uczuciowo 
konstrukcja Całuję najserdeczniej ręce Twoje, mój najdroższy Stryju! rozwinięta lub 
zredukowana niekiedy do pięciu–trzech składników (np. Całuję ręce Twoje24, Całuję 
Twe drogie ręce25, Całuję ręce Twoje drogie, Stryjeczku!26) pojawia się często w seg-

15 (21 II 1890), (15 IX 1890).
16 (17 X 1887), (30 X 1890), (9 V 1891), (17 VIII 1896).
17 (23 XI 1887), (20 III 1890), (10 IV 1890), (13 VII 1890), (26 III 1891), (9 IV 1891), (2 VI 

1891).
18 (28 VI 1896), (27 VII 1896).
19 (20 XII 1887), (26 VIII 1888), (27 VII 1891), (14 V 1892), (28 I 1896), (8 II 1897).
20 (10 V 1888), (3 VII 1888).
21 (19 X 1888), (22 XI 1895), (27 II 1897).
22 (19 XI 1885), (27 III 1886).
23 (22 XII 1884), (25 VII 1890).
24 (17 VII 1893).
25 (10 III 1890).
26 (28 I 1896).
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mencie rozwiązującym kontakt, rzadziej w części wstępnej. Wspomnieć w tym miejscu 
należy także o nielicznych wypadkach (pozornego) nieopatrywania listów zwrotem 
adresatywnym. Chodzi o sytuacje, kiedy w tekście niesamodzielny, niewyodrębniony 
graficznie zwrot wplatany jest w zdanie rozpoczynające człon główny listu: Nie, mój 
najmilszy Stryju, nie! Nie mogę przyjmować dowodów dobroci Twej w takiej formie. 
To by odjęło całą odwagę wypowiadania Ci myśli moich, trosk moich czasem, trosk, 
które przecież nieźle jest przetrzymać w sposób akademicki – to by mnie wstydziło 
za szczerość, z jaką poprzednio gawędziłam z Tobą, drogi mój Stryju (12 I 1883); 
O Stryju! Jesteś dobry, jesteś kochany. Mówisz do mnie wtedy, kiedy mi najsmutniej, 
najciemniej w duszy (8 V 1885); Czemu to tak jest, drogi Stryju, że nie możesz przy-
jechać teraz do Warszawy! Jakby Cię zajęła wystawa! (16 VI 1885); Jeszcze ze wsi 
piszę, najdroższy Stryju (5 IX 1885); Ach, Stryjeczku, to jest zdrada! Więc to ja jestem 
owym »przedmiotem«, na który Stryjeczek przeznacza swoje sto rubli? Ślicznie! Nie 
ma co mówić! (2 XI 1887); Całuję Cię serdecznie, drogi Stryju i przesyłam mowę 
Asnyka, która tu w swoim czasie zrobiła wielkie wrażenie (10 III 1890); Serdeczny 
uścisk przesyłam Ci, drogi Stryjeczku (28 VII 1890); Całuję Cię serdecznie, drogi 
Stryju! Jak zdrowie Twoje? Jak spędzasz lato, drogi Stryju? (9 VIII 1890). 

2. Segment wstępny

Przegląd znaków początku rozpocznę od mających stosunkowo wiele poświadczeń 
jednostek konwencjonalnych, standardowych27. Należą do nich z pewnością kliszo-
wane sformułowania przybierające kształt podziękowań za korespondencję (są one 
zwykle bezpośrednimi aktami mowy, zawierającymi pierwszoosobowy czasownik 
performatywny dziękuję, obudowany czasem przysłówkami stopnia), np.: Serdecz-
nie dziękuję za wieści, które, jakeśmy rozważali z Tadeuszem, są dobre (3 V 1882); 
Dziękuję z serca za list Twój miły. Choćby on był najobojętniejszej treści, zawsze mi 
przynosi coś z Ciebie, drogi Stryju, Twoją myśl, chwilę Twego czasu, Twoją pamięć 
o mnie (10 IV 1890) lub potwierdzeń jej odbioru, np.: List Twój zastał mnie już go-
tową do odlotu, już żegnającą Warszawę, i z manatkami pod pachą (27 VII 1884); 
W tej chwili otrzymałam Twoje drogie pismo (14 V 1892); W sam dzień wyjazdu mego 
z Rzymu przyszedł list Twój miły, przynosząc mi tak dobre wieści o końcu Twojej 
choroby (20 III 1896). 

realizacjami klasycznej formuły inicjującej tekst epistolarny są również kolejne 
fragmenty, w których informuje autorka odbiorcę o tym, jaki jest powód podjęcia 
korespondencji: Przychodzę na chwilkę do samotni Twojej pogadać, podumać, popa-
trzeć na Ciebie (II poł. lutego 1884); Jest to moim złem i przysparzającym mi wiele 

27 Do typowych formuł rozpoczynających tekst epistolarny zalicza się konstrukcje zawierające po-
dziękowanie za otrzymany list lub przeproszenie za przerwę w korespondencji, potwierdzające odbiór 
listu, nawiązujące do wcześniejszych wypowiedzi adresata lub nadawcy, stwierdzające fakt przystąpienia 
do korespondencji (Kałkowska 1982: 56–57). Zespół sygnałów początku uzupełniają również struktury 
wyjaśniające powód pisania czy przekazujące pozdrowienia (Data 1989: 149).
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smutku nawyknieniem, że nie umiem korzystać z najmilszych nawet wrażeń, jeśli się 
nimi nie podzielę z kimś drogim i bliskim. Temu to nawyknieniu chciej przypisać, drogi 
Stryju, winę za czas stracony nad czytaniem tej kartki (15 IX 1882); Tak mi czasem 
trzeba pogawędzić z kim od serca, że się aż oglądam po świecie – z kim by. Ale tu 
blisko nie mam jakoś nikogo. I tak Ty, drogi Stryju, padasz ofiarą tej jakiejś dziwnej 
tęsknoty serca, bo musisz czytać moje listy (31 V 1884); W samą wigilię imienin Two-
ich piszę, aby Ci przesłać najtkliwsze uściśnienie i życzenia dni dobrych, spokojnych 
(30 VII 1885); Parę słów tylko piszę, mój drogi Stryjeczku, aby Cię uwiadomić, że 
w powrotnej do kraju drodze zatrzymam się na miesiąc jaki w Paryżu, i przeprosić, że 
„Tygodnik” teraz dopiero wysłanym został (9 V 1893). W dwóch ostatnich cytatach 
uzasadnienia mają kształt złożonych wypowiedzeń z podrzędnymi okolicznikowymi 
celu/przyczyny.

Pojawiają się również w zgromadzonym korpusie wyjaśnienia dotyczące przerwy 
w korespondencji, np.: Nie pisałam tak dawno – naturalnie na rachunek mego wła-
snego serca – dlatego, że miałam ciężkie smutki, a wtedy najlepiej jest człowiekowi 
zaciąć zęby i milczeć. Jednak i to nie zawsze pomaga (26 VI 1883); Tak byłam dziw-
nie zmęczona życiem w tych czasach, tak przy tym smutna, że mi się nawet pisać nie 
chciało (13 X 1883); Dawno już chciałam napisać, ale zwykle w początkach każdego 
kwartału wpadam w takie tarapaty, że mi ledwo uszy z nich widać (17 X 1887); Dawno 
nie pisałam, bo i słaba byłam – i smutna, a w takich razach najlepiej przecierpieć co 
dolega – milcząc (30 I 1893); Cierpiąc bardzo na oczy musiałam się z góry czas jakiś 
od pisania wstrzymać, i dlatego tak długo nie mogłam listownie rąk Twoich drogich 
ucałować (2 III 1895); Niezbyt zdrowa jestem i opóźniam się z tego powodu z listem 
(20 II 1896). W kilku listach rezygnuje poetka z podania przyczyn swej nieaktywności 
epistolarnej, stwierdza jedynie fakt jej zaistnienia oraz opisuje negatywne emocje, 
np.: Ogromnie dawno nie pisałam, czuję to po własnej tęsknocie do takiej chociaż 
rozmowy z Tobą, najdroższy Stryju! (24 X 1895); Ogromnie dawno do Stryjeczka nie 
pisałam i tak mi tego żal. A cóż! (18 XI 1896). 

Następny typ semantyczny tworzą sformułowania przekazujące uściski i ucałowa-
nia. Przybierają one w komunikatach Konopnickiej nierzadko postać fraz werbalnych, 
często rozbudowanych, np.: Ręce Twoje całuję (6 I 1891); Zdaje mi się, że w dniu 
dzisiejszym muszę Cię koniecznie, drogi Stryjeczku, uściskać, co też choć listownie 
czynię (29 XI 1888); Całuję Twoje drogie ręce, z których wzięłam wielki dar – Twoje 
błogosławieństwo i tę małą modlitwę, która mi jest jakby talizmanem (25 VII 1900); 
Serdeczny uścisk przesyłam Ci, drogi Stryjeczku (28 VII 1890); Serdeczny uścisk mój 
więcej by Ci powiedział w tej chwili niż moje słowo (28 VII 1887).

rolę standardowych formuł kompozycyjnych rozpoczynających wypowiedzi 
pełnią w kilku listach poetki nawiązania do korespondencji adresata, np.: Udaro-
wałeś mnie w liście swoim skarbem kosztownym, cząstką własnej duszy, wspomnie-
niem dziecinnych lat w tym, co one zostawiły na życie najbardziej czarodziejskiego 
(5 IV 1884); Wiadomość o złej zimie, jaką Stryjeczek tego roku przebył, żywo mnie 
dotknęła (10 V 1888); A więc stało się nareszcie to, czego tak dawno pragnęłam. 
Stryjek otrząsnął się ze swego zaniedbania o siebie i zaczął się leczyć (3 VII 1888) lub 
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do własnych (wcześniejszych) tekstów, np.: Będzie ze dwa tygodnie temu, jak pisałam 
do Stryjeczka, dziękując za Jego życzliwą pamięć o Janku (5 XI 1888); W myśl naszej 
ostatniej rozmowy będę się starała przyjechać do Radomia 30 czerwca lub 1. lipca, ale 
z wielkim moim żalem krótko tylko zabawić będę mogła (25 VI 1898). Bardzo rzadko 
się zdarza, by w pierwszym wypowiedzeniu listu zapowiadała autorka, o czym będzie 
traktowała wypowiedź, np.: Dzieje paru miesięcy w paru słowach (19 X 1893).

W badanym materiale odnaleźć można poza tym komunikaty otwierane: skła-
danymi stryjowi z różnych okazji życzeniami (z obecnym na powierzchni verbum 
performativum życzę lub rzeczownikiem życzenia), np.: Chciej przyjąć moje serdeczne, 
z szczerych uczuć płynące życzenia, i oby się one spełniły! (18 XII 1885); grzeczno-
ściowymi pytaniami dotyczącymi zdrowia, samopoczucia i aktualnej sytuacji Wasi-
łowskiego, na które poetka niekiedy sama udziela odpowiedzi lub tej odpowiedzi od 
stryja nie wymaga, np.: Jak się tam masz? Jak tam krzyż ten biedny? Jak piersi, jak 
kaszel? (18 XII 1895); Jak tam zdrowie drogie Twoje, i czy lato nie bardzo dokucza 
gorącem? (28 VI 1896); Jak zdrowie Twoje? Jak Ci tam? Czy nie bardzo smutno, 
samotnie? Czy ta Tebaida Twoja, mój najdroższy Stryju, daje Ci też, oprócz spokoju, 
nieco choćby słodyczy życia? (2 VI 1891); Chciałabym najpierw wiedzieć, jak się 
miewasz, drogi Stryju? Z wiosną pewno lepiej, ale to wcale nie racja, aby zapominać, 
że po wiośnie przyjdzie znów zima, i że znów będziesz więcej cierpiał (27 III 1886); 
Jakże tam idzie kuracja, jak zdrowie, jak humor? Z góry wiem, że jedno i drugie 
lepsze niż bywało przy biurowych zajęciach (28 VII 1888); Jak się tam miewa nasza 
biedna ręka chora? Czy bardzo boli? Nie chcę, żebyś mi odpowiadał na te pytania; 
wiem, drogi Stryjeczku, że nie możesz, ale mimo woli je zadaję i sama sobie mówię: 
musi być niedługo lepiej i pewno już lepiej! (28 I 1896); informacjami o przesyła-
nych upominkach (m.in. opłatku, książkach, czasopismach, gazetowych wycinkach) 
i pieniądzach, np.: Posyłam atlas, mapę i kosmografię (20 II 1883); Oto kilka wycin-
ków z gazet (30 X 1890); Nareszcie wydobyłam ów „Tygodnik”, którego brakowało 
i wraz z ostatnim przesyłam (31 III 1896); Posyłam co mogę. Bardzo mało to, ale 
przynajmniej zaspokoi jaką naglejszą potrzebę (15 II 1892); wreszcie odnotowaniem 
faktu, że adresat zaniedbuje korespondencyjnie nadawcę, np.: Dawno już nie mam 
wiadomości o zdrowiu Twoim, o tym jak Ci przeszła zima, tak smutna, tak ciężka dla 
mnie (26 III 1891); Tak już dawno nie miałam żadnej wiadomości od Ciebie, drogi 
mój Stryju, że aż mi to smutne (19 XI 1885).

Na osobne potraktowanie zasługuje rama inicjalna organizowana przez wypo-
wiedzenia wyrażające lub referujące emocje28, wywołane rozmaitymi zdarzeniami: 
rozłąką ze stryjem, jego chorobami, otrzymanymi od niego listami czy prezentami, 
dobrymi wiadomościami itp., np.: Nie, mój najmilszy Stryju, nie! Nie mogę przyjmować 

28 Wyrażanie jest pośrednim informowaniem o przeżyciach emocjonalnych. Wykorzystuje się w tym 
celu środki systemowe: morfologiczne, leksykalne, składniowe (wyrażane uczucia aprobaty lub dezaprobaty 
są w danej wypowiedzi ukryte, tkwią w niej implicite). Komunikowanie (in. referowanie, opisywanie) 
uczuć polega natomiast na stosowaniu określonych predykatów leksykalnych lub frazeologicznych na-
zywających emocje (jest to jawne informowanie o przeżyciach wewnętrznych, zawarte w wypowiedzi 
explicite) (zob. Grabias 1981: 27–28).
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dowodów dobroci Twej w takiej formie. To by odjęło całą odwagę wypowiadania Ci 
myśli moich, trosk moich czasem, trosk, które przecież nieźle jest przetrzymać w sposób 
akademicki – to by mnie wstydziło za szczerość, z jaką poprzednio gawędziłam z Tobą, 
drogi mój Stryju (12 I 1883); Obracam list Twój w ręku i mam wielką ochotę rzucić Ci 
się na szyję, uściskać, ucałować za dobroć Twoją i pieniądze zwrócić. To jest popęd 
mojej natury (16 IX 1885); Ach, Stryjeczku, to jest zdrada! Więc to ja jestem owym 
»przedmiotem«, na który Stryjeczek przeznacza swoje sto rubli? Ślicznie! Nie ma 
co mówić! (2 XI 1887); Niespokojna jestem o – Twoją niespokojność, jeśli starania 
Twoje nie ubezpieczyły jej jakoś na dłużej (28 VI 1892); Głęboką radość i prawdzi-
we rozrzewnienie uczułam na widok Twego listu, najdroższy Stryju! Boś nie czekał, 
abym pierwsza się odezwała z życzeniami, ale sam, z taką dobrocią pośpieszył się ze 
mną przełamać opłatkiem! (29 XII 1893); Jakże się cieszę, że Ci zdrowie jako tako 
służy (7 IV 1898). Są też w badanym korpusie wyznania rozbudowane, np.: Ile razy 
przyjdzie mi od Ciebie słów parę, Twoją drogą, zacną dłonią skreślonych, ogarnia 
mnie najgłębsze rozrzewnienie, że jeszcze mam kogoś, kto się troszczy o mnie. Że mam 
Ciebie. I nawet nie wiesz, nie możesz wcale wiedzieć, jaka w tym uczuciu pociecha 
dla mnie, jaka siła leży. I błogosławię Boga, że nas tak jakoś zbliżył sercem, i że 
mi w Tobie Przyjaciela dał! (20 V 1894); Błogosławieństwo to boskie dla mnie, że 
mogę tak o kimś myśleć ze czcią i z miłością, jak właśnie myślę o Tobie! Tyle mnie 
już zawodów spotkało w życiu, tyle rozczarowań, ale poza tą cichą przystanią, 
jaką mam w duszy własnej, tylko jedna dla mnie na zewnątrz na świecie: te ciche 
ściany, w których Ty żyjesz, myślisz, dumasz i pracujesz. – Czuję tam pełnię ducha 
ludzkiego i polskiego – i z każdej pustki, z każdego chłodu życia uciekam tam całą 
duszą (20 XII 1893).

Czasem punktem wyjściowym listu są jednostki informujące nie tylko o fakcie 
przystąpienia do korespondencji, ale także o miejscu lub czasie jej sporządzania, 
np.: W dzień imienin oto mego biednego ojczyska piszę do Ciebie, drogi Stryju, bo 
czyniąc to, zdaje mi się, że choć przez chwilę, choć duchem tylko jesteśmy znów razem 
(19 III 1894); Jeszcze ze wsi piszę, najdroższy Stryju (5 IX 1885); Piszę z takiego 
zakątka, że kto za górą jest o sto kroków, ani się domyśla, iż tam ludzie żyć mogą 
(20 XII 1898). 

Możliwość odchodzenia od szablonu uzyskuje Konopnicka, wprowadzając sygnały 
rozwinięte, spajające (w rozmaite kombinacje) pozdrowienia, pytania, podziękowania, 
prośby, życzenia, różnego rodzaju zawiadomienia i in., np.: Całuję Cię serdecznie, 
drogi Stryju i przesyłam mowę Asnyka, która tu w swoim czasie zrobiła wielkie wra-
żenie (10 III 1890); Serdecznie ręce Twoje całuję i przesyłam nieco wycinków z gazet, 
które mogą być interesujące dla Ciebie, mój drogi Stryju (15 IX 1890); Przesyłam 
parę wycinków „Reformy” i z serdecznym uczuciem ręce Twoje całuję (4 XII 1890); 
Liczę, że list ten dojdzie do Ciebie w sam dzień Twych imienin; że dojdzie rano 
i przyniesie Ci na dzień dobry moje gorące uściśnienie. Na dzień dobry, i na dobre, 
ciche życie z dni spokojnych i błogosławionych złożone! Tego Ci życzę, najdroższy, 
zawsze z równą serdecznością (26 VII 1892); Serdeczne ucałowania rąk Twoich dro-
gich i życzenia szczere wszelkiej pociechy i wszelkiego dobra Ci posyłam. A byłabym 
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szczęśliwa, gdybym to sama uczynić mogła – i zobaczyć się z Tobą, najmilszy Stryju, 
i uściskać Cię, i pogadać (29 VII 1895); Oto cząsteczka opłatka, którym chciałabym 
kiedykolwiek osobiście przełamać się z Tobą, drogi Stryju, i życzyć Ci słowem, tak 
jak to teraz w sercu czynię, choć tej odrobiny szczęścia, jaka się dostać może czło-
wiekowi każdemu: zdrowia i spokoju. Całuję Cię serdecznie, drogi Stryju, i pragnę, 
aby Ci było dobrze i błogo na ziemi (22 XII 1886); Całuję Cię serdecznie. Tak dawno 
ani słowa nie miałam od Ciebie (9 IV 1891); Całuję Cię serdecznie, drogi Stryju! 
Jak zdrowie Twoje? Jak spędzasz lato, drogi Stryju? (9 VIII 1890); Choć parę słów 
z zapytaniem o zdrowie Twoje, i z ucałowaniem rąk Twoich! (8 I 1896). Jak wynika 
z przytoczonych kontekstów, na formuły inicjalne mogą składać się – poza wypowie-
dziami przekazującymi uściski czy ucałowania – informacje o załączonych do listów 
przesyłkach, o przeżyciach wewnętrznych nadawcy, także życzenia, stwierdzenia 
dotyczące braku wiadomości od odbiorcy, pytania o zdrowie czy aktywność adresata. 
a oto garść kolejnych przykładów: Wesołych świąt i dobrego zdrowia! Wieki, jak nie 
miałam wiadomości od drogiego Stryjeczka, ale ponieważ wiem, że milczenie takie 
zwykle oznacza, że wszystko dzieje się dobrze, więc tak sobie to tłumaczę, że Stryje-
czek mało ma czasu, a że nie zaszło nic ważnego, więc nie pisze (29 III 1888); Jak 
się miewasz? Co porabiasz? Jak spędziłeś lato? Bardzo już dawno nie miałam ani 
słówka od Ciebie, mój drogi Stryju. Nie wiem nawet, czy dochodzą pisma. Wysyłam 
stąd „Tygodnik” i „Prawdę”, a także „Bibliotekę Warszawską”, rada bym bardzo 
wiedzieć, czy to nie przepada w drodze (31 VIII 1891); Smutno mi i tęskno tak daleko 
od wszystkiego, co mi jest drogie i miłe! Jak się tam miewasz, drogi, jedyny Stryju? 
Co tam porabiasz, Samotniku boży, z myślą swoją sam na sam żyjący, tak różny od 
ludzi, od świata, jakby zakonnym otoczony murem! (10 XI 1892); Jak się tam miewasz, 
najdroższy mój Stryju? Jak Ci się wiedzie w tej twojej cichej samotni? Obyś mi tam 
zdrów był i spokojny i miał to jesienne słońce życia nad drogą swoją głową, która 
nieraz tak złote promienie ma, jak i to wiosenne... (9 X 1894).

Wspomnieć trzeba o jeszcze jednym sposobie rozpoczynania komunikatu. Chodzi 
o wypowiedzenia wprowadzające od razu w materię listu. Ten typ konstrukcji ilustrują 
następujące fragmenty: Pochowaliśmy Odyńca. Taką mu cześć złożono serdeczną, jaka 
się należała jednemu z ostatnich szczątków wielkiej doby rozkwitu narodowego ducha 
(25 I 1885); Znów się tutaj tułam opiekując się jedną z moich uczennic (27 VII 1886); 
Kiedy Ojciec mój umarł, wszystko co zostało wzięły dzieci z drugiego małżeństwa 
(17 XI 1886); Wróciwszy do domu z Litwy i Podlasia dowiedziałam się od Janka 
o prawdziwie rodzinnej pamięci Stryjeczka o nim (19 X 1888); Od trzech dni jestem 
w Krakowie. Sprawa Heleny przybrała taki charakter, że nieodzowną było rzeczą usu-
nąć się na jakiś czas z Warszawy i pomiędzy tą klęską a sobą położyć tymczasem jakąś 
przestrzeń, dopóki czas nie złagodzi tych bolesnych wrażeń (21 II 1890); Uciekłam 
z Krakowa, na wieś prawie, bo choć to niby miasteczko, ale dom, w którym miesz-
kam leży o wiorstę drogi, wśród gór, jakby za światem (20 III 1890); Straszne upały 
i konieczność wypicia kilkunastu butelek karlsbadu wypędziły mnie z Grazu na wieś, 
w sam węzeł Alp Styryjskich, do Admont, prastarego opactwa Benedyktynów, którzy 
tu po dziś dzień się gnieżdżą (28 VIII 1890); Stało się, co przewidywałam. Tadzio 
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umarł (19 II 1891). Takie całkowite rozluźnianie znaków początku jest – zdaniem 
a. Kałkowskiej (zob. 1982: 56) – właściwe tylko wytrawnym korespondentom.

Na koniec tej części rozważań należy zwrócić uwagę, że sporej grupie formuł 
inicjalnych, mieszczących się niejednokrotnie w polu struktur semantycznych typo-
wych, charakterystycznych dla wypowiedzi epistolarnej, nadaje Konopnicka orygi-
nalny kształt językowy.

3. Segment rozwiązujący kontakt

Ten komponent listów do Wasiłowskiego nie jest aż tak semantycznie zróżnico-
wany i nieprzewidywalny, jak segment wstępny. Podstawowy kanon konstrukcji sy-
gnalizujących koniec pisania obejmuje konwencjonalne dla korespondencji prywatnej 
formuły (zwykle lapidarne, zaledwie kilkuelementowe) zawierające zwroty pożegnal-
ne, np.: Żegnam Cię, najdroższy!29 (osobliwe na tym tle wydaje się wypowiedzenie 
Uciekam – żegnam – już mnie nie ma!, obecne w liście z 11 XI 1882), także struktury 
przekazujące uściski, np.: Serdeczne uściśnienie! I jeszcze raz! (25 I 1885); Ściskam 
Cię serdecznie, drogi, najdroższy Stryju (29 XI 1888); Ściskam Cię najserdeczniej, 
mój drogi, kochany Stryjeczku! (25 VI 1898) czy pozdrowienia (funkcja tego aktu 
etykiety jest wyrażana eksplicytnie, poprzez zastosowanie performatywu pozdrawiam), 
np.: Pozdrawiam Cię, Stryju (12 I 1883); Stryju drogi! Pozdrawiam Cię z serca 
(8 XII 1884). Największą liczbę poświadczeń mają jednak w tekstach Konopnickiej 
szablonowe konstrukcje przekazujące ucałowania, np.: Całuję Cię z serca (31 VIII 
1891); Całuję Cię serdecznie (7 X 1890); Całuję Cię najserdeczniej (10 XI 1892); 
Całuję Cię serdecznie drogi Stryju (28 VIII 1890); Całuję Cię, Stryjku drogi, stokrotnie 
(2 XI 1887); Całuję Cię najserdeczniej, mój drogi, miły Stryju! (5 XI 1888); Całuję 
Cię serdecznie, drogi mój Stryju (21 II 1890). Bardzo często bazują one na formule 
podstawowej Całuję ręce Twoje (17 VII 1893), rozwijanej zwykle dodatkowymi 
określeniami wzmacniającymi ekspresję emocji, np.: Całuję Twe drogie ręce (10 III 
1890); Całuję Twoje drogie ręce (28 VII 1890); Całuję ręce Twoje drogie! (15 IV 
1893); Całuję ręce Twoje drogie, Stryjeczku! (28 I 1896); Całuję Twoje drogie ręce, 
mój najmilszy Stryju! (1 XII 1892); Całuję Twoje ręce drogie, mój miły, najmilszy 
Stryju (9 V 1891); Ręce Twoje drogie całuję! (27 VII 1894); Ręce Twoje całuję 
stokrotnie (8 I 1896); Ręce Twoje najserdeczniej całuję (30 XI 1895); Ręce Twoje 
drogie, najmilszy Przyjacielu, całuję z serca (18 I 1894); Ręce Twoje drogie całuję 
serdecznie, mój najdroższy Stryju! (24 II 1894). Dochodzi też niekiedy do kontaminacji 
obu struktur, np.: Całuję Cię, miły Stryju, z całego serca i Twoje drogie ręce! (29 III 
1888); Całuję Cię najserdeczniej, Ciebie, i drogie ręce Twoje! (9 V 1893). 

Konwencjonalny charakter mają ponadto życzenia w postaci takich na przy-
kład sformułowań, jak: Bądź mi zdrów, drogi Stryju (9 IV 1891); Bądźże mi zdrów, 
najdroższy! (13 VI 1892). Są wśród nich także i odbiegające nieco od standardu, 

29 (14 V 1892), (11 II 1893).
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np.: Niech Ci ją, radość tę, da myśl cicha, spokojna, i bądź błogosławiony w życiu, 
jako w sercu moim (27 VII 1883). W zakończeniu kilku listów pojawiają się także 
prośby, np.: Drogi, drogi mój Stryju, bądź myślą z nami! (6 I 1891) oraz przepro-
szenia, np.: Jeślim Cię zasmuciła – przebacz mi, drogi Stryju! Wszakżeś mi ojcem 
prawie (19 II 1891).

Najwyższe miejsce na liście frekwencyjnej zajmują formuły finalne rozwinięte, 
złożone. W tym zakresie dają się zaobserwować rozmaite konfiguracje. Życzenia 
mogą występować w prepozycji do: zwrotu pożegnalnego, np.: Bądź zdrów, Stryju! 
Żegnaj! (20 XII 1881), formuły przekazującej ucałowania, np.: Bądźże mi zdrów 
i spokojny. Całuję Twoje drogie ręce (29 XII 1893), prośby, np.: Bądź mi zdrów, 
Przyjacielu dobry! Pomyśl czasem o mnie (27 VII 1884), afektywnego wyznania, 
np.: Stryju drogi! Bądź mi zdrów! Kocham Cię zawsze dawnym sercem i wspominam 
(22 XII 1884), zapewnienia o pamięci, np.: Zdrowia Ci życzę, mój drogi Stryjeczku! 
Często, bardzo często jestem tam myślą przy Tobie (15 IX 1890). Zajmują też czasem 
życzenia pozycję finalną w segmencie, np.: Całuję Cię najserdeczniej, mój najmilszy 
Stryju! Bądźże mi zdrów i niech Ci dnie schodzą mile i spokojnie! (31 V 1893). I inne 
jeszcze kombinacje: Całuję Cię, najdroższy Stryju i Przyjacielu, po tysiąc razy! Pomyśl 
czasem o mnie (8 V 1885); Całuję Cię najczulej, drogi Stryjeczku, i bardzo proszę 
o wiadomości o sobie! (27 VII 1896); Całuję najtkliwiej Twoje drogie ręce, za list 
dziękuję serdecznie! (25 IX 1896); Jak się miewasz, drogi Stryju? Całuję ręce Twe 
serdecznie! (10 X 1896); Ściskam Cię najserdeczniej, mój najdroższy Stryju, i Twoje 
ręce z wdzięcznością całuję (9 IX 1900); Całuję Cię i pozdrawiam serdecznie (16 IX 
1885); Ręce Twoje drogie całuję i pozwolę sobie wkrótce napisać znowu (20 V 1894); 
Mój najdroższy Stryjeczku! Napisz mi słów parę o swoim zdrowiu, o sobie. Bardzo, 
bardzo czekać będę tego! Drogie Twoje ręce całuję najserdeczniej! (18 X 1897). 
Przytoczone znaki finalne zawierają sformułowania przekazujące odpowiednio: 
ucałowanie i prośbę o pamięć, ucałowanie i prośbę o korespondencję, ucałowanie 
i podziękowanie za list, pytanie o sytuację adresata i ucałowanie, uściski i ucałowanie, 
ucałowanie i pozdrowienia, ucałowanie i zapowiedź dalszej korespondencji, prośbę 
o korespondencję i ucałowanie. 

Powyższe formuły nie wyczerpują jednak wszystkich możliwych układów. 
Dużym stopniem niekonwencjonalności odznaczają się struktury ponaddwuelemen-
towe, z różną konfiguracją życzeń, pozdrowień, próśb, zapowiedzi korespondencji, 
zapewnień o pamięci czy duchowej obecności itp., np.: Bądźże mi zdrów i pozdrowion 
stokrotnie, mój najmilszy Stryju! Całuję ręce Twoje (9 X 1894); Bądźże mi zdrów, mój 
jedyny, drogi Stryju! Mój Przyjacielu drogi! Ręce Twoje kochane całuję – i Alleluja! 
(19 III 1894); Mój drogi Stryjeczku, bądź mi zdrów. Serdecznie Cię całuję i kocham 
duszą (26 III 1891); Wkrótce napiszę więcej. Tymczasem całuję Cię serdecznie, mój 
drogi Stryju, i proszę abyś mnie w sercu swym chował (4 XII 1890); Bądź mi zdrów, 
najdroższy Stryju! Całuję Twoje kochane ręce i zawsze jestem z Tobą (21 III 1893); 
Całuję serdecznie Twoje drogie ręce. Oby się wszystkie Twoje pragnienia spełniły! 
Zdrów mi bądź, ukochany Stryju, i znów mi kiedyś donieś co o sobie (10 IV 1890); 
Całuję Cię najserdeczniej drogi mój Stryjeczku! Niech Cię Bóg w zdrowiu dobrym 
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i spokoju chowa. Często jestem tam myślą przy Tobie i z Tobą (30 X 1890); Drogi mój 
Stryju! Napisz do mnie kiedy choć słówko o zdrowiu swoim, o dobrym powodzeniu. 
Żegnam Cię teraz i całuję serdecznie! (22 XII 1886); Żegnaj mi, mój drogi Stryju! 
Całuję Twoje ręce i o parę słów proszę (28 VI 1892).

Odnotować również trzeba rzadkie wypadki informowania expressis verbis o za-
kończeniu aktu pisania. Powiadomienia takie nie są strukturami autonomicznymi, 
pojawiają się bowiem w otoczeniu innych sformułowań: Czas mi już kończyć, najmilszy 
Stryju! Całuję Twoje drogie ręce i choć tę cząstkę długu Jankowego uiszczam teraz od 
siebie. Zima rodzi potrzeby – a tak mi ciężko myśleć, że Ci tam czego braknąć może. 
Bądźże mi zdrowy i spokojny, drogi, drogi Stryju! Do Twego serca się garnę i zawsze 
jestem Twoja całą duszą! (11 XII 1896). W innym liście koniec zapowiada m.in. leksem 
o religijnej proweniencji: Amen – mój najdroższy Przyjacielu, którego życie tam na tę 
wagę ku przyszłości podniesioną poszło. Ręce Twoje całuję (28 III 1893).

W trzech wypowiedziach epistolarnych formułę ponowioną z segmentu rozwią-
zującego kontakt (odmienną już kształtem znaczeniowym i formalnym) zawierają 
krótkie dopiski (niepoprzedzane zazwyczaj skrótem PS postscripta). Dla przykładu: 
list z 18 grudnia 1895 r. kończy Konopnicka zdaniami: No, więc teraz przełammy się, 
ukochany Stryju, tym opłatkiem! Wracaj co rychlej do zdrowia i pobłogosław mnie 
drogą swoją ręką, a na postscriptum składają się takie oto wypowiedzenia: Opiszę 
Ci wkrótce, Stryjeczku drogi, wszystko, jak tu jest, ale dziś nie chcę Cię już dłużej 
męczyć czytaniem. Z całej duszy Cię ściskam! W nielicznych komunikatach segmentu 
rozwiązującego kontakt w ogóle brak (np. listy z 7 I 1886, 1 V 1886, 17 XI 1886). 
Takie teksty zamyka wyłącznie subskrypcja.

We wszystkich zaprezentowanych znakach końca, podobnie jak w członach ini-
cjalnych, daje o sobie znać emocjonalne zaangażowanie autorki: jej szczere przywią-
zanie, ogromny szacunek i miłość do adresata. Zespół środków językowych, które te 
uczucia uzewnętrzniają, tworzą bez wątpienia m.in. znane z nagłówków słowotwórcze 
operacje dokonywane na wyrazie stryj, predykaty nazywające emocje, superlatywne 
przymiotniki, powtórzenia jednostek leksykalnych (zwykle wartościujących adiecti-
vów), gradacje, słowa zabarwione pozytywnie. 

4. Podpis

Pisarka w zasadzie na sześć różnych sposobów sygnowała swoje wypowiedzi 
(wnioskuję na podstawie 161 listów, ponieważ 2 komunikaty nie zawierają zakoń-
czenia30). Wymieńmy te sposoby w kolejności uwzględniającej frekwencję poszcze-
gólnych identyfikatorów (w nawiasie podaję liczbę listów, w których dany podpis 
wystąpił):

•	 inicjały imienia i nazwiska: M.K. (57)
•	 imię i nazwisko: Maria Konopnicka (25)
30 (1 XI 1895), (7 IV 1898). 
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•	 inicjał imienia i nazwisko: M. Konopnicka (25)
•	 tylko imię: Maria (23)
•	 tylko inicjał imienia: M. (18)
•	 imię i inicjał nazwiska: Maria K. (9).

Tylko w jednym liście (z 8 II 1897) pojawiła się identyfikacja nadawcy w postaci 
inicjału imienia opatrzonego pierwszymi trzema literami nazwiska: M. Kon. W trzech 
listach z kolei zwraca uwagę redukcja subskrypcji (19 III 1894, 9 X 1894, 25 VII 
1900). Odnotowania warty jest również fakt, iż w czterech jednostkach epistolarnych 
Konopnickiej obecne są dwa podpisy – pierwszy zamyka główną treść listu, drugi 
następuje po jedno- lub kilkuzdaniowych postscriptach. Ów drugi podpis ma kształt 
albo pierwszej litery imienia: M. (25 X 1887, 20 III 1890), albo inicjałów imienia 
i nazwiska: M.K. (15 IV 1893, 18 XII 1895). 

W wypadku większości segmentów identyfikujących nadawcę trudno orzec, jakie 
czynniki determinowały pojawienie się ich w tekstach. Inaczej jest z jednoelemento-
wym podpisem, na który składa się imię autorki. Według ustaleń J. Nowaka (2005: 
50) „poetka sygnowała listy swoim imieniem tylko w określonych sytuacjach, np. 
w chwilach tęsknoty, samotności i braku cierpliwości (np. list z 25 VII 1890), w chwi-
lach wspomnień o przeszłości, zarówno w domu rodzinnym, jak i związanej z osobą 
Wasiłowskiego, często z okazji zbliżających się świąt i marzeń o wspólnej wigilii (np. 
list z 18 XII 1895), w momencie opisywania rodzinnych spraw, w tym problemów czy 
to z powodu męża, czy córki Heleny (np. listy z 23 XI 1887, 13 VII 1890, 15 II 1892), 
w obliczu poruszających wiadomości politycznych (list z 30 X 1890), w chwili bólu 
spowodowanego śmiercią syna Tadeusza (listy z 19 II 1891, 23 III 1891)”.

Podsumowanie

Przedstawiona powyżej analiza skłania do następujących spostrzeżeń:
1. Znakomita większość wypowiedzi epistolarnych Marii Konopnickiej zawiera 

właściwe temu gatunkowi elementy kompozycyjne. 
2. Obecność ramy delimitacyjnej, którą konstytuują formuły inicjalne (zwrot do 

adresata, segment wstępny) i finalne (segment rozwiązujący kontakt, podpis), gwa-
rantuje tekstom poetki spójność. 

3. Spora grupa części początkowych i końcowych występuje w kilku wariantach 
semantycznych i formalnych (największe zróżnicowanie dotyczy przede wszystkim 
segmentu wstępnego), mieszczących się przeważnie w obrębie formuł skonwencjona-
lizowanych, typowych dla korespondencji prywatnej. Niekiedy realizacje te znacznie 
odbiegają od schematu, czasem ulegają redukcji (nieliczne wypowiedzi pozbawione 
są samodzielnej, graficznie wyodrębnionej frazy wokatywnej, niektóre nie posiadają 
segmentów wstępnego lub rozwiązującego kontakt, w kilku z kolei nie występuje 
podpis nadawcy).
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4. Komponenty strukturalne listów Konopnickiej charakteryzują się zazwyczaj 
oryginalną szatą językową i ogromną wartością emocjonalną, wyznaczaną przez 
różnego typu środki językowe (m.in. słowotwórcze, leksykalne czy składniowe).
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Paweł Nowakowski

Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych  
Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki

Abstract. The paper discusses basic fundamentals of biolinguistics – a discipline dealing 
with the analysis of communicative behaviour of animals (and also human beings) from 
the perspective of natural science. The author puts emphasis on the emotion-based roots 
of all utterances. It is a driving force of linguistic and other rational activities of animals 
and it co-creates consciousness. The bonds between emotion and memory processes, learn-
ing and motivation from the evolutionary and neuro-biologic perspective are discussed 
in outline. A bios analysis on the quantum level in bio-electronics has been touched upon 
which has been rarely done so far. Emotion and language are basic adaptation processes 
which positively influence memory and learning and they constitute a motivating factor 
in the field of basic vital functions.

Abstrakt. W artykule przedstawiono podstawowe założenia biolingwistyki – dyscypliny 
zajmującej się analizą zachowań komunikacyjnych zwierząt (także człowieka) z perspek-
tywy nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom emocjonalnego 
podłoża wszystkich wypowiedzi. Stanowi ono siłę napędową aktywności językowej oraz 
innych racjonalnych działań zwierzęcia i współtworzy świadomość. W zarysie omówiono 
związki emocji z procesami pamięci, uczenia się i motywacji w perspektywie ewolucyjnej 
i neurobiologicznej. Odnotowano także rzadko do tej pory uwzględniane próby analizy 
biosu na poziomie kwantowym w bioelektronice. Emocje i język są podstawowymi pro-
cesami adaptacyjnymi, wpływają dodatnio na pamięć i uczenie się oraz stanowią czynnik 
motywacyjny w zakresie podstawowych funkcji życiowych.

Biolingwistyka to dyscyplina zajmująca się nie tylko badaniem biologicznych pod-
staw języka, ale we współczesnym rozumieniu próbująca opisywać i wyjaśniać fakty 
oraz procesy językowe, a także zachowania komunikacyjne zwierząt (w tym człowieka) 
z wykorzystaniem aparatu pojęciowego i procedur nauk przyrodniczych. Ogromny po-
stęp w badaniach nad językiem dokonuje się w ostatnich latach zwłaszcza na gruncie 
nauk biologiczno-medycznych. Można już zasadnie mówić o wyraźnym kształtowaniu 
się takich dyscyplin, jak lingwistyka genetyczna (czy genetyka lingwistyczna), ling-
wistyka ewolucyjna, lingwistyka molekularna, a być może w niedalekiej przyszłoś- 
ci – lingwistyka kwantowa. Koryfeuszami badań w wymienionych dziedzinach są 
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przede wszystkim przyrodnicy – lekarze, biologowie, fizycy. W przekonaniu piszącego 
te słowa najwyższy czas, by do tego typu badań na większą niż dotąd skalę włączyli się 
językoznawcy. Wyzwanie to niełatwe, bo paradygmat nauk przyrodniczych w znacznym 
stopniu różni się od paradygmatu tradycyjnie pojętego językoznawstwa jako nauki 
wprawdzie empirycznej, ale jednak należącej do obszaru nauk nazywanych humanistycz-
nymi. Parafrazując znane porzekadło E. Gilsona, moglibyśmy uznać, że nieznajomość 
przyrodoznawstwa wśród lingwistów jest porównywalna jedynie z nieznajomością 
lingwistyki u przyrodoznawców. Upatrujemy tu jednak ogromnej szansy uściślenia 
aparatu pojęciowego lingwistyki, przeformułowania niektórych poglądów i pozbycia 
się rozmaitych zabobonów, nieweryfikowalnych stosowanymi dotąd metodami. 

Językoznawstwo często w historii tej dyscypliny było wskazywane za wzór ści-
słości innym dyscyplinom humanistycznym i nigdy nie stroniło od metod matema-
tycznych czy akustycznych (poniekąd także biologiczno-medycznych, np. fonetyka, 
psycholingwistyka, neurolingwistyka). Należy więc przypuszczać, że nie będzie też 
bronić się przed kolejnym krokiem, który może tym razem doprowadzić do całkowi-
tego przeformułowania paradygmatu i sposobu myślenia o rzeczywistości ludzkiego 
języka oraz języka wielu innych gatunków zwierząt.

Termin biolingwistyka w polskiej tradycji nie był do tej pory nazbyt często uży-
wany. Jeśli się pojawiał, to na ogół w odniesieniu do zagadnień omawianych przede 
wszystkim na gruncie fonetyki (por. Jassem 1992, który zwraca uwagę na perspek-
tywę filogenetyczną i ontogenetyczną, jednak wyłącznie gatunku homo sapiens). 
W rozumieniu tu proponowanym biolingwistyka obejmuje wszelkie aspekty języka 
i komunikacji w ich rozlicznych uwarunkowaniach somatycznych, środowiskowych 
i porównawczych. Wykorzystuje metodologię i ustalenia nauk przyrodniczych, wycho-
dząc z założenia o jedności przyrody, występujących w niej zjawisk i zachodzących 
procesów. Z ontologicznego, a zarazem epistemologicznego punktu widzenia repre-
zentuje stanowisko monizmu materialistycznego, traktując człowieka i wszelkie jego 
wytwory jako podlegające wyłącznie prawom przyrody. Jest więc nauką redukującą 
wszelkie zjawiska do zjawisk materialnych oraz wielkości je charakteryzujących 
i próbującą ustalić prawa nimi rządzące.

W niniejszym tekście podejmuję próbę naświetlenia problematyki emocji w języku 
naturalnym z perspektywy biolingwistyki.

Przedstawiana koncepcja powstała przy niebagatelnym wpływie profesora Edwar-
da Jacka Gorzelańczyka – lekarza, przyrodnika i językoznawcy, którego wiedza 
i sposób myślenia o świecie inspirowały poniższe rozważania. Nie muszę dodawać, 
że wszelkie braki niniejszej rozprawki obciążają wyłącznie podpisanego.

Emocje – perspektywa ewolucyjna, istota, rodzaje

Emocje są jednym z głównych czynników, za pomocą których poznajemy świat. Są 
„pierwszym naszym wspólnym językiem” – jak piszą K. Oatley i J.M. Jenkins (2003). 
Nieświadome przetwarzanie informacji jest regułą w ewolucji. Emocje, tak jak język, 
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służą podobnym celom: są procesem adaptacyjnym, wpływają dodatnio na pamięć i ucze-
nie się, stanowią czynnik motywacyjny w zakresie podstawowych funkcji życiowych 
– zdobywania pożywienia, obrony przed niebezpieczeństwem, poszukiwania partnera 
i prokreacji. Bardzo ważny jest też ich wpływ na utrzymywanie homeostazy organizmu 
oraz procesy habituacji i sensytyzacji. Habituacja (przywykanie) jest zmniejszeniem 
reakcji na powtarzający się i nieniosący ważnych konsekwencji bodziec. Zabezpiecza 
organizm zwierzęcia przed reagowaniem na nieistotne bodźce. Zmiana natężenia lub 
intensywności bodźca powoduje dyshabituację, czyli powrót pierwotnej reakcji. Sensy-
tyzacja (uwrażliwienie) również jest przykładem nieasocjacyjnego uczenia się i polega 
na zwiększeniu odruchu. Oba zjawiska występują w całym świecie zwierzęcym (a nawet 
roślinnym), np. u ślimaka morskiego – Aplysia. Przy podrażnieniu dotykowym ślimak 
reaguje chowaniem skrzela do jamy ciała. Gdy bodziec się powtarza, to reakcja ulega 
osłabieniu. Jeśli natomiast zwiększamy bodziec poprzez np. szok elektryczny, to reak-
cja cofania skrzela ma siłę większą niż na początku procesu habituacji (Griffin 2004; 
Longstaff 2002; Pinker 2002; Sadowski 2005). Zwierzęta długo były nieświadome i nie 
potrafiły mówić, co nie oznacza, że nie mogły się porozumiewać w sposób symbolicz-
ny. U niektórych gatunków szympansów iskanie, poza funkcjami higienicznymi, pełni 
też funkcje budowania więzi między członkami stada. Przedarcie liścia i szeleszczenie 
nim oznacza u tych zwierząt chęć bycia iskanym. Różnice w wydawaniu dźwięków 
przez koczkodany zielonosiwe w sytuacji zagrożenia niosą informacje o odmiennym 
zagrożeniu i są proporcjonalne do jego stopnia. Coraz więcej badań na zwierzętach 
przekonuje dziś, że ich okrzyki nie są tylko emocjonalnymi sygnałami, ale niosą jakąś 
zawartość semantyczną (Griffin 2004; Masson, McCarthy 1999).

Wiedza o emocjach jest nadal powierzchowna, pomimo bardzo intensywnych 
badań prowadzonych w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Emocje długo były uważane 
za zjawisko peryferyjne, niewarte zainteresowań, czasem wręcz nienaukowe. Emocje 
człowieka są dziś bardzo poważnie analizowane w wielu ośrodkach neurofizjologicznych 
na świecie, jednak o emocjach zwierząt ciągle wiemy niedużo – „...wiele zdolności 
umysłowych, uważanych dotychczas za wyjątkową właściwość człowieka, występuje 
również u innych gatunków, jakkolwiek są one słabiej rozwinięte. Najlepiej widoczne 
są oczywiście u naczelnych, a zwłaszcza u szympansów” (Goodall 1997: 29).

Różne rodzaje i próby określeń, definicji oraz teorii emocji spotkać można w li-
teraturze przedmiotu (por. np. Lewis, Haviland-Jones 2005). Nie ma jednak jak dotąd 
definicji spójnej, jednoznacznej i powszechnie akceptowanej ani teorii, która potrafiła-
by uchwycić wszelkie aspekty emocji. Wyróżnia się np. emocje steniczne – związane 
z podwyższaniem gotowości organizmu do działania i asteniczne – osłabiające taką 
gotowość, emocje pierwotne, wtórne i tła, głębokie i płytkie, silne i słabe, związane 
z popędami i wyższe oraz inne. Emocje nie są zjawiskiem homogennym, stąd trudności 
w jednoznacznym definiowaniu. Najbardziej ścisłymi narzędziami opisu dysponują 
jednak, jak się wydaje, nauki neurobiologiczne.

Głębokość emocji wyraża przede wszystkim ich funkcję motywacyjną. Emocje 
głębokie skłaniają do długotrwałego działania w określonym kierunku (np. założenie 
rodziny, pasja twórcza, poznawcza, uczenie się). Bez pomocy bodźców emocjonal-
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nych nadających kierunek myśleniu i stymulujących je niemożliwa jest racjonalna 
myśl – nie ma krainy czystego rozumu, wypranego z emocji – uważają badacze (Da-
masio 1999, 2000, 2005). Nawet abstrakcyjne twierdzenia czy definicje matematyczne 
zostały odkryte lub sformułowane pod wpływem emocji. Emocje są wynikiem oceny 
sytuacji i reakcją na nią.

Emocjonalność expressis verbis wyrażana bywa różnymi sposobami na wszystkich 
poziomach języka. Egzemplifikacją tej tezy niech będzie np. wymiar trybu powiązany 
z wymiarem semantycznym modalności. Tryb jest fragmentem modalności tworzącym 
wymiar semiczny. Poza affirmatiwem i negatiwem (których relacje z emocjami są 
niepewne i powinny zostać szczegółowo zbadane), właściwie wszystkie pozostałe 
semy tego wymiaru mają bezpośredni związek z wyrażaniem emocji: interrogativus, 
imperativus, hortativus, iussivus, optativus, desiderativus, prohibitivus, conditionalis, 
potentialis, irrealis, dubitativus, debitivus, permissivus, habilitivus oraz necessitativus 
(Bańczerowski i in. 1982). Są one bowiem językowymi sposobami wyrażania stosunku 
nadawcy do treści komunikatu.

Emocje i kultura są ze sobą nierozerwalnie związane. Aby badać rolę emocji we wzorcach kultu-
rowych oraz znaczenie kultury w kształtowaniu i konceptualizacji emocji musimy zwracać baczną 
uwagę na język we wszystkich jego aspektach – leksykalnym, gramatycznym i pragmatycznym 
(Wierzbicka 1999: 189).

Choć cytowana autorka nie wspomina o tym bezpośrednio – także fonetycz-
nym. Zmiany parametrów segmentalnych i suprasegmentalnych pod wpływem 
zróżnicowanego oddziaływania emocji są dziś przedmiotem wielu badań zarówno 
z teoretycznego punktu widzenia, jak i dla potrzeb dydaktycznych (np. w nauce 
języków obcych), estetycznych (np. w kształceniu aktorów), pragmatycznych 
(np. w kształceniu polityków, dziennikarzy, prezenterów itp.) oraz analizy i syntezy 
mowy, zwłaszcza w kontekście teorii dyskursu i komunikacji człowiek–komputer. 
Wokalne komunikowanie emocji jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. 
Ocenie podlegają zmiany fizjologiczne (m.in. na podstawie wyników elektromio-
graficznych), skorelowane z nimi cechy akustyczne oraz wymiary percepcyjne 
(por. np. Lewis, Haviland-Jones 2005). Mierzeniem cech mowy wyprodukowanej 
pod wpływem emocji takich, jak niepokój, gniew i strach, zajmowali się m.in. 
Hollien i in. (1993). Identyfikację zabarwienia emocjonalnego w wypowiedziach 
aktorów na podstawie wrażeń słuchowych względnego wkładu barwy głosu, 
melodii mowy, czasu trwania i dynamiki oraz międzyosobniczego zróżnicowania 
w sposobie wyrażania emocji w mowie aktorów prowadzili M. Steffen-Batogowa 
i in. (1993, 1995). Rolę parametru tempa mówienia oraz natężenia głosu w przed-
stawieniu teatralnym, w którym emocje są szczególnym przedmiotem stylizacji, 
także w płaszczyźnie dźwiękowej, omawia P. Nowakowski (1997). Związki emocji 
z ekspresją językową na poziomie słowotwórczym analizuje S. Grabias (1981), a na 
poziomie składniowym A. Grzesiuk (1995). Lingwistyczne badania nad uczuciami 
i emocjami, prowadzone w kontekście różnych metodologii (w tym popularnej dziś 
perspektywy kognitywnej), reprezentują np. prace A. Mikołajczuk (1999) czy I. No-
wakowskiej-Kempnej (2000), nad grzecznością językową – M. Marcjanik (2000), 
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nad agresją werbalną – M. Peisert (2004). Wymienione rozprawy językoznawców 
to jedynie przykłady współczesnej refleksji nad emocjami na gruncie inspirowa-
nej głównie przez psychologię lingwistyki (na ogół poza pracami fonetycznymi). 
Emocjonalność jest generatorem wszelkiej aktywności językowej. Trudno znaleźć 
w języku naturalnym wypowiedzi całkowicie nieemocjonalne. Rozpatrzmy zdanie 
pozornie pozbawione jakichkolwiek emocji, które skłonni bylibyśmy określić jako 
zdanie protokolarne, obiektywne, stwierdzające beznamiętnie powszechnie znany 
fakt – Jedni ludzie palą papierosy, a inni ludzie nie palą papierosów. W zależno-
ści od typu sytuacji komunikacyjnej mogą pojawić się wątpliwości typu: dlaczego 
poruszyłeś ten problem, dlaczego powiedziałeś to akurat teraz, dlaczego najpierw 
wymieniłeś ludzi palących, a nie odwrotnie itd. Niełatwo znaleźć sytuację, w której 
przytoczone zdanie będzie faktycznie wolne od jakichkolwiek emocji.

W rozmaitych stanach neuropatologicznych szczególnie ostro staje się widoczne 
uzależnienie ekspresji emocjonalnej od stanu biologicznego organizmu zwierząt. 
O wiele lepiej zdajemy sobie wówczas sprawę z faktu, że wszelkie nasze działania są 
wynikiem stosownych procesów biochemicznych i biofizycznych. Stanem, w którym 
człowiek (ale też np. małpy) poddany jest znacznym ograniczeniom w objawianiu 
emocji, jest choroba Parkinsona – zespół hipokinetyczny charakteryzujący się ze-
wnętrznie przede wszystkim tremorem (drżeniem mięśni). Chorego charakteryzuje 
maskowata twarz, zgięte plecy, powolny chód, akinezja (trudności w zapoczątkowaniu 
ruchu) i bradykinezja (spowolnienie ruchu) oraz trudności w mówieniu. Etiologia tej 
choroby jest nieznana, a przejawia się ona śmiercią dużej liczby neuronów dopami-
nergicznych w istocie czarnej mózgu (Longstaff 2002). W kilku ośrodkach na świecie 
prowadzi się intensywne badania nad możliwościami i sposobami wyrażania emocji 
przez parkinsoników (por. np. Gräber i in. 2002).

Nie można oddzielić racjonalnej świadomości od ściśle powiązanego systemu 
obwodów neuronalnych i reakcji hormonalnych regulujących procesy fizjologiczne. 
Narzędzia walki o byt były i są w procesie ewolucji selekcjonowane. Do najbardziej 
podstawowych należą biologiczne mechanizmy bólu i przyjemności. Dzięki tym 
skrajnym emocjom strategie zdeterminowane genetycznie oraz te nabyte w do-
świadczeniu mogą właściwie funkcjonować. „System immunologiczny, podwzgórze, 
brzusznoprzyśrodkowa kora czołowa oraz Deklaracja Praw Człowieka mają te same 
korzenie” (Damasio 1999).

Mózg ludzki jest wytworem milionów lat ewolucji, wykształcił więc bardzo trwałe i skuteczne sposoby 
przetwarzania informacji. Te same struktury mózgowe uczestniczą w tysiącach typów przetwarzania 
informacji i wydaje się nieprawdopodobne, by neuronalne podstawy emocji były całkowicie odmienne 
od podstaw innych systemów przetwarzania informacji, takich jak poznanie. Okazuje się, że płaty 
czołowe mają kluczowe znaczenie zarówno dla procesów poznawczych, jak i emocjonalnych, co 
również podkreśla ścisłe związki między tymi klasami procesów i być może wskazuje na sztuczność 
ich rozróżniania. Fakt ten sugeruje też, że różnice między emocjami mogą polegać na odmiennych 
wzorcach aktywizacji tych samych struktur (Ekman, Davidson 2002: 210).

W literaturze psychologicznej i neurobiologicznej poświęconej zagadnieniu emocji 
często przypominany jest przypadek pacjenta Phineasa Gage’a z połowy XIX w. Był 
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to brygadzista budowlany, który podczas układania torów linii kolejowej w Nowej 
Anglii (Vermont) uległ wypadkowi. W wyniku niekontrolowanej eksplozji metalowy 
pręt uderzył w jego twarz, wbił się w lewy policzek, przeszedł przez czołową część 
mózgu i wyszedł otworem, który wybił na szczycie czaszki. Gage upadł, ale zachował 
przytomność. Po upływie godziny nadal przytomnie i rozsądnie opowiadał o zdarzeniu. 
Choć w czasach tych nie znano antybiotyków, zabiegi lekarzy pozwoliły pacjentowi 
przeżyć infekcję spowodowaną urazem i po dwóch miesiącach uznano go za wyle-
czonego. Najistotniejsza jednak jest głęboka zmiana osobowości Gage’a po wypadku. 
Normalnie czuł, widział (choć tylko prawym okiem), motoryka (kończyny i język) nie 
została sparaliżowana. Gdy minęła ostra faza stanu po urazie mózgu, ten niezwykle 
dotąd spokojny człowiek stał się kapryśny, klął i reagował ze zniecierpliwieniem na 
wszelkie próby narzucenia mu jakichkolwiek ograniczeń. Dopiero po kilkunastu latach 
zaczął cierpieć na drgawki epileptyczne i tracił przytomność. W opisach tego przy-
padku zwraca się przede wszystkim uwagę na kontrast między spokojną osobowością 
a nikczemnością, która pojawiła się po wypadku w wyniku uszkodzenia ważnych 
dla osobowości ośrodków mózgu. Ośrodków, które odpowiadają za przewidywanie 
przyszłości, integrację społeczną, poczucie odpowiedzialności, zdolność do dbałości 
o własne przetrwanie. Zdegenerowana osobowość nie wpłynęła jednak na funkcjono-
wanie uwagi, percepcji, pamięci, języka czy inteligencji. Kiedy po latach dokonano 
ekshumacji zwłok Gage’a i poddano jego czaszkę badaniom, okazało się, że zniszczeniu 
w czasie wypadku uległa okolica brzusznoprzyśrodkowa części przedczołowej, uważana 
dziś za jeden z ważnych ośrodków emocji. Zredukowana emocjonalność stała się więc 
poważnym źródłem zachowań nieracjonalnych (za Damasio 1999).

Emocje i neurobiologia

Światli fizjolodzy dawnych czasów mawiali, że język jest jedynym oknem, przez 
które możemy oglądać pracę mózgu. Obecnie takich okien nauka ma znacznie wię-
cej. Nowoczesne nieinwazyjne metody obrazowania pracy mózgu dają możliwości 
obserwowania procesów neurofizjologicznych w trakcie rozmaitych aktywności zwie-
rzęcia. Elektroencefalografia (EEG) umożliwia rejestrowanie aktywności elektrycznej 
mózgu, tomografia komputerowa (CAT) – uzyskanie serii obrazów rentgenowskich, 
czynnościowe obrazowanie metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (fMRI) 
pozwala ocenić stężenie substancji chemicznej i jej rozmieszczenie w mózgu, a także 
scharakteryzować środowisko chemiczne, i wreszcie pozytronowa tomografia emisyjna 
(PET), opierająca się na ocenie metabolizmu glukozy podczas wykonywania różnych 
działań (także językowych), wykorzystywana jest do badania aktywności neuronalnej 
w związku z różnymi stanami funkcjonalnymi mózgu (za Longstaff 2002). Szczególnie 
ta ostatnia metoda jest dziś coraz częściej wykorzystywana do badań lingwistycznych 
i oceny związków między emocjami i językiem.

Współdziałanie kory nowej (odpowiedzialnej za wyższe czynności nerwowe) 
i kory starego jądra mózgu synergetycznie odpowiada za mechanizmy zachowań.
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Uszkodzenie wentromedialnej (brzusznoprzyśrodkowej) kory przedczołowej pro-
wadzi do upośledzenia procesów rozumowania i podejmowania decyzji oraz przeży-
wania stanów emocjonalnych. Drugim obszarem jest kora somatosensoryczna prawej 
półkuli, której uszkodzenie również zaburza podobne procesy, a ponadto powoduje 
zaburzenia w odbieraniu i przetwarzaniu sygnałów pochodzących z organizmu.

W układzie limbicznym najważniejsze funkcje pełnią ciało migdałowate i pole 
hipokampa. Po wstępnym przetworzeniu sygnałów wzrokowych przez wzgórze in-
formacja przesyłana jest do ciała migdałowatego. Jeśli np. wstępna ocena wzrokowa 
sugeruje możliwość niebezpieczeństwa, to następuje reakcja w postaci podwyższo-
nego ciśnienia krwi, przyspieszonego tętna, napięcia mięśni, lepkości dłoni i stóp, 
suchości w ustach itp. (Damasio 1999, 2000; LeDoux 2004). Badania nad reakcjami 
sercowo-naczyniowymi prowadzono też u ptaków, szczurów, królików, kotów, psów, 
pawianów oraz szympansów. Kierują nimi tożsame co do istoty procesy chemiczne 
i połączenia nerwowe (Griffin 2004; Fouts, Mills 2003; Masson, McCarthy 1999). 
Bodźce, o których mowa, wywołują też wydzielanie w przysadce mózgowej adreno-
kortykotropiny. Hormon ten pomaga okiełznać krótkotrwały stres, ponieważ dzięki 
niemu w korze nadnerczy wytwarzane są hormony sterydowe. Jeśli jednak stres się 
przedłuża, mogą one doprowadzić do zaburzeń poznawczych czy nawet uszkodze-
nia mózgu (LeDoux 2004). Ciała migdałowate odgrywają istotną rolę w tworzeniu 
zachowań emocjonalnych.

Małpy po obustronnym uszkodzeniu tej struktury tracą zdolność do rozpoznawania zarówno pozy-
tywnego, jak i negatywnego znaczenia bodźców. Próbują zatem jeść obiekty niejadalne... i kopulować 
z przedmiotami..., przestają bać się bodźców zwykle wywołujących strach lub ból, nie objawiają też 
żadnych reakcji obronnych i stają się nienaturalnie łagodne, co w konsekwencji powoduje zmiany 
w hierarchii społecznej (Zagrodzka 2000: 368–369).

Jądro środkowe łączy się z obszarami pnia mózgu odpowiedzialnymi za zmiany 
fizjologiczne. Pamięć emocji wiąże się z hipokampem (starą korą mózgu). W proce-
sach warunkowania stanów emocjonalnych (i innych formach uczenia się zwierząt) 
podniesiony poziom wapnia pobudza enzymy zwane kinazami białkowymi, co inicjuje 
syntezę RNA i białek, które wędrują do zaktywowanych już synaps i stabilizują połą-
czenie. Synteza białek zachodzi nie tylko w początkowej fazie tworzenia się pamięci 
np. przykrych doświadczeń, ale też podczas ich przypominania. Za każdym razem, 
gdy je przywołujemy, następuje utrwalenie wspomnień, czyli aktualizacja zawartości 
pamięci pod wpływem nowych doświadczeń (LeDoux 2003). 

Emocje i pamięć

Wraz z rozwojem i coraz bardziej znaczącymi dla przeżycia zmianami środowiska 
naszych przodków komplikowały się również sposoby porozumiewania. Nacisk selek-
cyjny faworyzował wówczas osobniki z lepszą pamięcią, ponieważ przechowywanie 
engramów, które dany osobnik zgromadził w ciągu życia, pozwalało na lepszą orien-
tację w środowisku i stwarzało większe szanse przetrwania. Szanse te zwiększały się 
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znacznie, gdy osobnik potrafił lepiej i szybciej niż inne kojarzyć nabyte informacje. 
W procesie ewolucyjnym więc rozwój pamięci był wzmacniany także poprzez ewo-
lucję języka, który upraszczał zapis śladów pamięciowych. Pamięć, język i emocje 
są ściśle powiązane. Emocje przyczyniają się bez wątpienia do optymalizacji liczby 
engramów w mózgu, co jest adaptacyjnie niezwykle istotne. Przestrzeń naszego ukła-
du nerwowego jest bowiem ograniczona. Zgodnie z poglądami wielu badaczy tych 
zagadnień emocje w istotny sposób wpływają na proces uczenia się i zapamiętywania 
(Gorzelańczyk, Nowakowski 1999; Gorzelańczyk 2000).

Procesy pamięciowe są zjawiskami niejednorodnymi i bywają w literaturze opisy-
wane na rozmaite sposoby. Jednym z najczęstszych podziałów pamięci jest wyróżnienie 
w zależności od charakteru nabytej informacji pamięci deklaratywnej (opisowej) i pa-
mięci proceduralnej (sposobów postępowania) (Longstaff 2002). Obecnie coraz częściej 
postuluje się wyróżnienie trzeciej, odrębnej kategorii, zwanej pamięcią emocjonalną, 
która jednak bywa też traktowana jako pamięć epizodyczna, stanowiąca swoiste kontinu-
um w ramach pamięci deklaratywnej. Pamięć deklaratywna jest w przeważającej części 
pamięcią świadomą, związaną u człowieka z przyśrodkowym płatem skroniowym 
i polami kory przedczołowej. W obrębie pamięci deklaratywnej, szczególnie ważnej 
w naszych rozważaniach, wyodrębnia się oprócz pamięci epizodycznej również pamięć 
semantyczną, związaną ze świadomą wiedzą, językiem, kojarzeniem wszelkich faktów 
zebranych w doświadczeniu osobniczym. Dotychczasowe, ciągle jeszcze niepełne 
badania pokazują, że zwłaszcza w ramach pamięci semantycznej można wyodrębnić 
rozmaite kategorie uzależnione od zgrupowania typów engramów odpowiadających 
np. kategoriom ontologicznym (w tym także poszczególnym częściom mowy). Dzięki 
coraz powszechniej stosowanym metodom skanowania mózgu wiedza na ten temat 
staje się bardziej szczegółowa i przekonuje nas, że każde zachowanie językowe (oraz 
inne) znajduje korelaty w procesach metabolicznych i jest powiązane z emocjami mniej 
lub bardziej wyrazistymi czy uświadamianymi.

W zależności od czasu utrzymywania się i dostępu w pamięci deklaratywnej 
wyróżnia się zwykle pamięć krótkotrwałą i pamięć długotrwałą. Większość in-
formacji docierających do osobnika po wykorzystaniu w bieżącej sytuacji zostaje 
utracona (pamięć krótkotrwała); umożliwia ona np. codzienną zwykłą komunikację 
(niektórzy wolą mówić w tym wypadku o pamięci operacyjnej). Niektóre elementy 
nawet zwykłych codziennych zdarzeń przechodzą jednak do pamięci długotrwałej, 
jeśli zostaną odpowiednio wyselekcjonowane i wzmocnione, przy istotnym wpływie 
zjawisk emocjonalnych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że procesy pamięciowe o różnym poziomie kom-
plikacji występują w przyrodzie powszechnie. Obserwujemy je nie tylko u ssaków, ale 
także u bezkręgowców, u których podstawowe mechanizmy związane z pamięcią mogą, 
jak się okazuje, być ekstrapolowane na mechanizmy pamięciowe człowieka. Wiadomo 
także, że podobne zjawiska dotyczą świata roślin, a nawet przyrody nieożywionej. 

Pamięć człowieka (i wielu innych ssaków) oparta jest na podłożu anatomicznym 
bezpośrednio lub pośrednio związanym z przebiegiem procesów emocjonalnych. 
Są to przede wszystkim struktury przyśrodkowego płata skroniowego wykazujące 
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połączenia z jądrami wzgórza i podwzgórza. Najważniejsze, jak się dzisiaj sądzi, 
są struktury hipokampa, ciała migdałowatego i kory przedczołowej. Wielu autorów 
zgodnie podaje, że zapamiętywanie i uczenie się (w tym także pamięć emocji) polega 
przede wszystkim na zwiększeniu wagi synaps, czyli zmianie siły połączeń synaptycz-
nych, określanej jako długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP – ang. long-term 
potentiation) (np. LeDoux 2004; Longstaff 2002).

Emocje i motywacja

Rozmaite typy informacji, zarówno tych docierających z zewnątrz, jak i we-
wnętrznych informacji biochemicznych, nakładają się na siebie i wpływają na to, 
jakie działania zwierzę podejmuje. Część z tych czynności będzie kontrolowana przez 
świadomość, ale zdecydowana większość odbywa się poza jej kontrolą. Badania 
neurofizjologiczne i psychologiczne pokazują, że odpowiedzialne za te działania są 
mózgowe mechanizmy motywacji. Motywacja to narzędzie w walce o byt, niezwykle 
bliskie emocjom i wynikające z emocji (Gorzelańczyk 2000). Za podstawową funkcję 
systemów regulacji motywacyjnej uważa się kontrolę różnych substancji chemicznych, 
które współtworzą stan biochemiczny organizmu (Lindsay, Norman 1984). Niektóre 
neurony dopaminergiczne dają projekcję do struktur limbicznych (drogą śródmózgo-
wiowo-limbiczną) i do obszarów kory (śródmózgowiowo-korową), tworząc układ mo-
tywacyjny (ale też np. uzależnienie lekowe) (Longstaff 2002). Regulacja motywacyjna 
działa poprzez mechanizmy chemiczne i nerwowe kontrolujące wszystkie czynności 
zwierzęcia. Zgodnie jednak z poglądami wspomnianych autorów można wyodrębnić 
też inne rodzaje regulatorów w systemie motywacyjnym, odzwierciedlające np. typ 
kultury, w którym żyjemy, albo napięcia emocjonalne i psychiczne, które mogą z ko-
lei rozstrajać system motywacyjny itd. Autorzy opisują eksperyment laboratoryjny 
z udziałem dwóch małp, w którego wyniku jedna z nich zdycha pod wpływem stresu 
będącego efektem odpowiedzialności. Małpy zostały umieszczone w dwóch klatkach, 
blisko siebie. W obu klatkach znajdowała się dźwignia, ale tylko jedna z małp musiała 
nauczyć się, że naciskanie dźwigni w odpowiednim interwale czasowym pozwoli 
uchronić ją i jej sąsiadkę przed rażeniem prądem. Ponieważ sprawowała kontrolę nad 
dźwignią, nazwano ją małpą odpowiedzialną. Po 20 dniach małpa ta zdycha w wyni-
ku owrzodzenia żołądka, podczas gdy druga, ta, od której nic nie zależało, pozostaje 
zdrowa. Lindsay i Norman (1984: 602–604) tak interpretują wyniki eksperymentu:

Owrzodzenie i inne dolegliwości gastryczne są tylko jedną z wielu możliwych zmian biochemicznych, 
które występują w wyniku przedłużającego się stresu. Reakcje fizjologiczne przechodzą poszczególne 
dające się wyodrębnić fazy. Początkowo kontakt z sytuacją stresową wywołuje reakcję alarmową. 
Charakteryzuje ją wzrost wydzielania adrenaliny, przyspieszenie bicia serca, obniżenie temperatury 
ciała i napięcia mięśniowego, anemia, krótkotrwały wzrost poziomu cukru we krwi oraz nadkwasota 
żołądka. Symptomy te, kiedy występują równocześnie, określane są jako stan klinicznego szoku. Jeżeli 
stres nie ustępuje, faza alarmowa uruchamia wzorzec reakcji obronnej ciała, podczas której system 
kontroli fizjologicznej mobilizuje organizm do obrony przeciw czynnikowi stresującemu. Zmiany 
te są związane przede wszystkim ze zmianą aktywności w systemie przysadkowo-nadnerczowym, 
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który skierowuje różnorodne hormony, a szczególnie hormony wykorzystywane w procesie trawienia, 
do przyspieszenia rozwoju przeciwciał i utrzymania podwyższonego poziomu przemiany materii. 
Przyczynia się on również do wzrostu stopnia uwolnienia substancji chemicznych z magazynu rezerw, 
a szczególnie cukru zmagazynowanego w wątrobie, ułatwia to tworzenie się powszechnego oporu. 
Te dwa czynniki odpowiedzialne są za powstanie warunków patologicznych, takich jak owrzodze-
nie żołądka i przewodu trawiennego, oraz za hipoglikemię, kiedy normalne zasoby cukru zostaną 
wyczerpane... Jeżeli faza oporu przeciw czynnikowi stresującemu zakończy się niepowodzeniem, 
system biologiczny w końcu wejdzie w fazę wyczerpania, zapaści i śmierci...
Odnotujmy zatem szereg spraw dotyczących biochemicznej reakcji na stres. Po pierwsze, reakcje te 
są podobne bez względu na to, jakiego rodzaju jest czynnik stresowy. Występują zatem przy zmia-
nach temperatury, infekcji, zatruciach, obrażeniach ciała, urazach pooperacyjnych równie dobrze, 
jak przy uszkodzeniach fizycznych lub bodźcach bólowych. Występują także przy stresie, będącym 
przede wszystkim pochodzenia psychicznego, takim jak psychologicznie zagrażająca sytuacja, lub 
przy konieczności walki z nieustającym zagrożeniem płynącym z otoczenia. Ogólny syndrom ada-
ptacji w różnym stopniu obecny jest we wszystkich tych okolicznościach. Po drugie, niektóre fazy 
reakcji na stres mogą nie wystąpić. Przy szczególnie nagłym i silnym stresie zwierzę może przejść 
bezpośrednio od początkowego alarmu do krańcowego wyczerpania.

Przytoczyliśmy ten obszerny fragment, ponieważ zawiera on diagnozę sytuacji 
adaptacyjnej związanej z silną emocją. Stres to motor naszego działania i na pewnym 
poziomie wydaje się konieczny, byśmy mogli podejmować wszelkie aktywności. 
Problem pojawia się, gdy stres w ogóle nie ma do nas dostępu albo gdy jest zbyt 
silny i długotrwały. Wydaje się, że rodzaj emocji opisany w eksperymencie jest mniej 
ważny. Istotne natomiast są podstawowe mechanizmy, które występują tym silniej, 
im silniejsze jest źródło pobudzenia, impuls towarzyszący działaniu, które ma zostać 
podjęte. Nie trzeba przekonywać, że jednym z rodzajów takich działań jest działanie 
językowe, komunikacyjne. Rzecz jasna nie wszystkie działania komunikacyjne oku-
pione są tak silnymi reakcjami emocjonalnymi. Opisana wyżej sytuacja jest skrajna. 
Nietrudno jednak wyobrazić sobie, że np. egzamin, udział w ważnej rozmowie czy też 
świadomość wpływu wypowiedzianego komunikatu na los innego człowieka, mogą 
budzić i tak skrajne emocje. Zwłaszcza jeśli osobnik będzie narażony na tego typu 
procedury zachowaniowe z odpowiednio dużym natężeniem i częstością.

Wart odnotowania jest też stan deprywacji sensorycznej, opisywany na podstawie 
wielu eksperymentów. Otoczenie, które jest w pełni przewidywalne, w którym po-
ziom bodźców zewnętrznych jest maksymalnie ograniczony, jest źle znoszone przez 
osobnika, a w dłuższej perspektywie wywołuje nieprzyjemne, irytujące wrażenia. 
Niektórzy uczeni sądzą, że człowiek poddany takiemu stanowi deprywacyjnemu jest 
znacznie bardziej podatny na perswazję czy indoktrynację.

Każda sytuacja – jak podaje w klasycznym już dziele Kazimierz Obuchowski 
(1982: 234) – przynosi informacje obiektywne, które mogą być świadomie, racjonalnie 
analizowane, oraz emocjonalne.

Komunikaty, jakie otrzymuje osobnik, można rozpatrywać z punktu widzenia ich wartości obiek-
tywnej i ich wartości emocjonalnej. Wartość emocjonalna jest miarą tego, w jakim stopniu infor-
macje zawarte w komunikacie wzbogacają wiedzę osobnika. Wartość emocjonalna jest miarą tego, 
w jakim stopniu informacje zawarte w komunikacie są potrzebne osobnikowi, odpowiadają jego 
zapotrzebowaniu. Wyrazem zapotrzebowania na informacje zawarte w komunikacie jest reakcja 
emocjonalna towarzysząca recepcji komunikatu... im uboższymi informacjami o świecie dysponuje 
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osobnik, tym większą rolę w jego działaniu odgrywa aspekt emocjonalny komunikatu. Początkowo, 
we wczesnej filogenezie, zastępuje on wiedzę o przedmiocie, wiedzę o jego wartości dla osobnika. Na 
pewnym poziomie rozwoju psychicznego, u zaczątków orientacji poznawczej, wartość emocjonalna 
komunikatu jest wrodzona i nie zawiera sensu stricto informacji poznawczych. Posiada ona jednak 
wartość orientacyjną, umożliwiając osobnikowi najbardziej rudymentarne zróżnicowanie reakcji na 
oddziałujące nań bodźce z otaczającego go środowiska.

Rola emocji w ontogenezie procesów poznawczych jest więc trudna do przecenie-
nia. Aktywacja układu siatkowatego mózgu pobudza osobnika do działania, którego 
sprawność i skuteczność jest wytworem motywacji emocjonalnej.

Emocje i bioelektronika

W bioelektronicznym modelu wyjaśniania w ujęciu Włodzimierza Sedlaka oprócz 
metabolizmu o procesach żywego organizmu decyduje bioplazma (np. Sedlak 1980, 
1984, 1988). W molekularnym środowisku półprzewodników i piezoelektryków 
organicznych naszego mózgu ważne są zjawiska elektroniczne, procesy elektroma-
gnetyczne i akustyczne. Życie rozgrywa się głównie między elektronami, fotonami 
i fononami. Submolekularny świat elektronów i kwantów elektromagnetycznych 
oraz akustycznych wymaga jednak środowiska półprzewodzących piezoelektryków 
produkowanych chemicznie. Oddziaływanie jest dwustronne – reakcje biochemiczne 
nie mogą się obyć bez stymulacji energetycznej, natomiast procesy elektroniczne wy-
magają chemicznego zasilania. Stany emocjonalne zmieniają metabolizm i wykazują 
działanie energetyczne. W podstawach podlegają więc prawom kwantowym, podobnie 
jak ogólna energetyka życia i świadomość.

Przyroda jest całkowicie jednolita. Nie ma więc powodu dzielić człowieka na bios i psychikę, czyli 
na życie i świadomość. Życie równa się świadomość, ale jest także odwrotnie: świadomość równa 
się życie (Sedlak 1988: 103).

Emocje i regulacja biologiczna uczestniczą w tworzeniu umysłu, świadomości. 
Najprostsze funkcje organizmu splatają się z najbardziej subtelnymi – myśleniem, 
inteligencją, językiem – i umożliwiają ich powstanie oraz funkcjonowanie. Badania 
zachowań językowych powinny w coraz większym stopniu uwzględniać wpływ czyn-
ników, które zwykle uważamy za nieracjonalne i mało istotne, na przebieg procesów 
racjonalnych. Wydaje się, że metody nauk przyrodniczych pozwolą badaczom języka 
odkryć wiele ważnych w tym zakresie zależności.
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Człowiek a potrzeba informacji 
Kilka refleksji na marginesie założeń 

teorii społeczeństwa informacji

Abstract. The authors briefly present selected premises of the information society theory 
and then they discuss the information need of a human being at a biological level. In the 
light of socio-biological theories and especially the Selfish Gene theory of Richard Dawkins, 
such needs have a very specific character which is not touched upon in the information 
society theories. Also from the memetics point of view, the access to information has less 
influence on social strategies of individual’s behaviour than it may apparently be assumed. 
Taking into consideration experiments carried out in the eighties by Benjamin Libet the 
article also questions information need in triggering intentional actions of a human being 
as – in the light of the above mentioned experiments – they do not result from non-impeded 
will of a human being, but they are determinants of physiological reflexes of a human 
brain. (In other words: the preparation for an action done by a human brain precedes the 
intention of starting the action created in human consciousness).

Abstrakt. Po skrótowym przedstawieniu wybranych założeń koncepcji społeczeństwa 
informacji, autorzy podejmują dyskusję nad potrzebami informacyjnymi człowieka na 
poziomie biologicznym. W świetle teorii socjobiologicznych, a w szczególności teorii 
samolubnego genu Richarda Dawkinsa, potrzeby takie mają zupełnie specyficzny charakter, 
o którym nie mówi się w teoriach społeczeństwa informacji. Także z punktu widzenia 
memetyki dostęp do informacji wywiera o wiele mniejszy, niż z pozoru mogłoby się 
wydawać, wpływ na społeczne strategie zachowań jednostki. Powołując się na doświad-
czenia przeprowadzone w latach 80. przez Benjamina Libeta, w artykule kwestionuje się 
również potrzebę informacji w wyzwalaniu działań intencjonalnych człowieka, ponie-
waż – w świetle wspomnianych eksperymentów – nie wynikają one z nieskrępowanej woli 
człowieka, lecz są determinantem fizjologicznych odruchów ludzkiego mózgu. (Innymi 
słowy: przygotowanie się do działania przez mózg wyprzedza intencję podjęcia takiego 
działania w świadomości człowieka).

Język, Komunikacja, Informacja
P. Nowak, P. Nowakowski (red.)

Language, Communication, Information
P. Nowak, P. Nowakowski (eds)
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Podstawy teorii społeczeństwa informacji

Teoria społeczeństwa informacji (czy, jak chcą niektórzy, społeczeństwa wiedzy, 
społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa globalnej informacji itp.) w zakresie 
rozwoju technologiczno-gospodarczego rozwija się na logicznych przesłankach, które 
w literaturze znalazły metodykę opisu (Global productions 1998). Chociaż nie ma 
precyzyjnej definicji terminu „społeczeństwo informacji”, można przyjąć, że w intencji 
jego twórców, w ramach makroekonomicznych, społeczeństwo informacji to pewna 
formacja gospodarcza. Informacja jest w niej zasobem, którego stopień wykorzystania 
decyduje o stopniu rozwinięcia całej formacji. W kategoriach ekonomicznych w miarę 
dokładnie można mówić o dynamice rozwoju sektora usług związanego z informacją. 
Nie powinno być również większych problemów z opisem technologii stanowiącej 
podstawę rozwoju społeczeństwa informacji. 

Wpływ przeobrażeń technologicznych na zmiany zachodzące w strukturze spo-
łecznej nie jest już tak łatwy do zdiagnozowania, a prawdziwe trudności pojawią 
się w momencie próby jego precyzyjniejszego pomiaru (Walters 2001). Intuicja 
czy operowanie wiedzą zdroworozsądkową zbliża nas do przekonania, że „zwykłe” 
(przedinformacyjne) społeczeństwo stanie się społeczeństwem informacji dopiero 
w momencie, gdy informacja (nie tylko techniczne środki jej dystrybucji) zacznie 
kształtować stosunki społeczne. Bez względu jednak na odczucia, nikt przekonująco 
nie naszkicował prognozy takiej transformacji, przede wszystkim z uwagi na olbrzymią 
liczbę możliwych zmiennych.

Współcześni twórcy teorii społeczeństwa informacji doskonale zdają sobie z te-
go sprawę, dlatego dyskusja teoretyczna toczona wokół problematyki transformacji 
społecznej przebiega ostrożnie.

Widzimy zatem, że próby definiowania społeczeństwa informacji napotykają na prze-
różne ograniczenia i bariery. W zasadzie niczego nie możemy być pewni w tym zakresie. 
Co do jednej rzeczy istnieje jednak dość powszechna zgoda: informacja jest człowieko-
wi niezbędna. To przekonanie wiąże się z drugim aksjomatem podstaw społeczeństwa 
informacji – im większą liczbą informacji będziemy dysponować, tym lepiej.

Tego typu wyobrażenie leży u podstaw wszelkich koncepcji społeczeństwa 
informacji. W ramach większości obszarów tych definicji (a więc zarówno „techno-
logicznych”, jak i „społecznych”) występuje przekonanie, że warunkiem zaistnienia 
społeczeństwa informacji będzie absorpcja przez ludzi większej liczby informacji 
jednostkowej. Przeświadczenie to ugruntowuje obserwacja potoczna, z której wyni-
ka, że większość ludzi potrzebuje do wykonania jakiegoś zadania więcej informacji, 
niż w danym momencie posiada (skądinąd rzadziej mówi się o tym, że informacji 
posiadanej, nawet w pełni relewantnej, nigdy nie wykorzystuje w całości).

Teoretyczne założenia społeczeństwa informacji mniej lub bardziej precyzyjnie 
traktują człowieka jako pewną całość w kontekście jego potrzeb informacyjnych, 
niemniej expressis verbis nie mówią o innych poziomach funkcjonowania jednostki 
ludzkiej poza poziomem technologicznym (rozumianym jako powiązanie naszego 
życia z technologią informacyjną) oraz stricte społecznym.
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W tej sytuacji wydaje się, że luką w koncepcji społeczeństwa informacji jest 
problem ludzkich potrzeb informacyjnych na poziomie biologicznym. W zasadzie 
potrzeby te powinny mieć charakter podstawowy. Traktowanie człowieka jako elemen-
tu przyrody jest ważne, ponieważ współczesna nauka coraz bardziej jednoznacznie 
twierdzi, że przebieg biologicznych zachowań ludzkich i ich podstawowe symptomy 
są podstawą strategii kulturowych. 

Informacja biologiczna

Problematyka związana z pojęciem informacji biologicznej osiąga we współ-
czesnej refleksji naukowej ogromny poziom złożoności, coraz bardziej adekwatny 
do poziomu komplikacji procesów sterujących żywą materią. Autorzy mają świa-
domość, że w krótkim tekście polemicznym nie sposób uwzględnić, a tym bardziej 
opisać, rozmaitych aspektów informacji biologicznej. Może ona bowiem obejmować 
np. poziom chemiczny, elektromagnetyczny, bioelektroniczny, optyczny czy aku-
styczny, a relacje pomiędzy poszczególnymi poziomami, ich wzajemne nakładanie 
się i warunkowanie dają w efekcie holistyczny obieg informacji, służący żywym 
organizmom do przetrwania w różnych warunkach – zdobywania pożywienia, obro-
ny przed niebezpieczeństwem oraz przekazania genów. Wśród rodzajów informacji 
biologicznej wymienia się też najczęściej informację genetyczną, immunologiczną, 
strukturalną i behawioralno-ekologiczną. 

System zbierania, gromadzenia i przekazywania informacji u człowieka zależny 
jest, jak wiadomo, w pierwszej kolejności od funkcjonowania ośrodkowego układu 
nerwowego, na który składają się rdzeń kręgowy i mózg. Komórek nerwowych (neu-
ronów) ma człowiek nawet do 500 miliardów. Przekazywanie informacji (sygnałów) 
pomiędzy neuronami dokonuje się dzięki elektrycznym lub chemicznym synapsom. 
W synapsach chemicznych, których jest zdecydowanie więcej, ogromną rolę gra 
uwalnianie pod wpływem potencjału czynnościowego neurotransmiterów, takich jak: 
aminokwasy (kwas glutaminowy, kwas asparaginowy, kwas gamma-aminomasłowy, 
glicyna), aminy (acetylocholina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina) 
i rozmaite peptydy. Kodowanie w komórkach nerwowych obejmuje zarówno infor-
macje o czasie trwania bodźca, zmianach jego intensywności w czasie, modalności, 
jak i lokalizacji przestrzennej. Mózg potrzebuje ogromnej mocy obliczeniowej, by 
sterować wszelkimi procesami życiowymi i zapewniać integrację organizmu. Jednym 
z najważniejszych zagadnień przyciągających od dawna uwagę badaczy jest rozbu-
dowana i zróżnicowana pamięć oraz związane z nią możliwości uczenia się. oprócz 
pamięci deklaratywnej, która jest w zasadniczej części pamięcią świadomą, wyróżnia 
się także pamięć proceduralną. Ta ostatnia nie podlega kontroli świadomości; jest 
pamięcią sposobu postępowania w rozmaitych codziennych sytuacjach. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że organizm wykorzystuje tylko niewielką część 
informacji. Radykalna redukcja ilości informacji jest uniwersalnym procesem zwią-
zanym z receptorami. Świadomie możemy rejestrować zaledwie do kilkudziesięciu 
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bitów w ciągu sekundy spośród kilku miliardów, które do nas w tym czasie docierają. 
„Zaledwie jedna na kilka milionów [informacji] może uczestniczyć w świadomych 
procesach analizy i przetwarzania informacji, zachodzących w tych obszarach kory, 
które kojarzymy ze świadomym i celowym działaniem naszego intelektu” (Tadeu-
siewicz 1988: 53).

Dzięki nowoczesnym technikom badawczym, zwłaszcza technikom nieinwazyj-
nego obrazowania pracy mózgu, dowiadujemy się dzisiaj coraz więcej o tym, jakie 
obszary mózgu aktywują się podczas wykonywania różnych czynności lub docierania 
do niego bodźców. Rozumiemy, jaka jest rola ekspresji genów w konsolidacji pamięci, 
wpływ jonów wapnia i kinazy białkowej C na tworzenie długotrwałego wzmocnienia 
synaptycznego (LTP), na czym neurofizjologicznie polegają takie procesy uczenia się, 
jak np. habituacja czy sensytyzacja itd. 

Z punktu widzenia naszych rozważań poważnym problemem wydaje się ustalenie 
niejasnych i niepełnych, jak dotąd, procedur przechodzenia od poziomu badań mole-
kularnych (czy nawet submolekularnych) do uogólnień pozwalających sformułować 
twierdzenia na temat funkcjonowania układu złożonego. Zasada nieoznaczoności 
Heisenberga oraz zasada komplementarności Bohra jednoznacznie pokazują, że 
prawa przyczynowo-skutkowe sprawdzają się na ogół w odniesieniu do obiektów 
makroskopowych, ale bywają bezużyteczne na szczeblu molekularnym. Ponadto 
zaburzenie badanego układu przez zastosowane metody badawcze nie pozwala nigdy 
na osiągnięcie idealnej dokładności w pomiarze.

Geny a informacja

Analizowanie życia ludzkiego w kategoriach socjobiologicznych to w nauce obec-
nie powszechne stanowisko. W latach 70. ubiegłego wieku Edward osborn Wilson1 
zaproponował wyjaśnianie pewnych mechanizmów zachowania się ludzi poprzez 
analizę zachowań zwierząt (Wilson 1975). Dzięki temu, jak twierdził, można wyjaśnić 
wiele mgliście dotychczas rozumianych reakcji ludzkich, występujących m.in. w tak 
złożonej materii życia, jaką jest behawioryzm seksualny człowieka. Także wiele innych 
strategii społecznych podlega mechanizmom socjobiologicznym.

Jak to zwykle bywa, opór, nie tylko ze strony konserwatywnych środowisk po-
zanaukowych, lecz także wielu biologów, szybko doprowadził do spopularyzowania 
idei Wilsona, który swoją teorię nazwał właśnie socjobiologią. obecnie socjobiologię 
traktuje się jako dział biologii zajmujący się społecznym zachowaniem zwierząt. 
Metody badawcze tej dziedziny to przede wszystkim teoria gier. Tworząc modele 
matematyczne zachowań zwierząt, łatwo można prognozować zachowanie populacji 

1 Urodzony w 1929 r. Wielokrotnie nagradzany (m.in. dwukrotnie otrzymał Nagrodę Pulitzera). 
Najbardziej znane jego książki to: The Theory of Island Biogeography (1967), Insect Societies (1971), 
Sociobiology: The New Synthesis (1975), On Human Nature (1978), Biophilia (1984), Diversity of Life-
(1992), The Ants (1990), Konsiliencja (1998). 
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w zmieniających się warunkach życia. oczywiście w tak zdefiniowanym obszarze 
badań mieści się również człowiek. Dość szybko wnioski płynące z tych analiz zaczęto 
przenosić wprost na modele zachowań ludzkich.

Socjobiologia w dużym stopniu czerpie z genetyki populacyjnej. Na gruncie gene-
tyki populacyjnej pojawiły się spektakularne koncepcje socjobiologiczne. Zgodnie z ni-
mi najbardziej pożądane geny to oczywiście geny ułatwiające przetrwanie. Wyposażeni 
w takie geny w większym stopniu niż inni będą je przekazywać swojemu potomstwu, 
ponieważ lepsze geny znajdą się na czele wyścigu o pierwszeństwo reprodukcyjne. 
W tej sytuacji nosiciel genów bierze na siebie wyłącznie dwa zadania: po pierw-
sze – jest dowodem na to, w jakie geny jest wyposażony, po drugie zaś – w drodze 
reprodukcji zapewnia ich przekazanie osobnikom kolejnego pokolenia. W żaden inny 
racjonalny sposób nosiciel genów nie przyczynia się do ich udoskonalenia. Ludzie 
są wyłącznie „domem” własnych genów, a nasze postępowanie podyktowane jest 
interesem posiadanych przez nas genów. W tej sytuacji dobór naturalny przebiega 
na poziomie genów, a nie osobników czy grup.

Jak jednak powiedzieliśmy, geny wykazują pewne strategie zachowań, gdyż wie-
my, że w odmiennych sytuacjach życiowych ludzie zachowują się różnie. Niemniej 
każde z tych zachowań dyktowane jest interesem genów. Powstaje w tym miejscu 
pytanie, czy istnieją jakieś makrostrategie, które można by bliżej opisać. W tym 
właśnie miejscu angielski biolog Richard Dawkins2 wprowadza pojęcie samolubnego 
genu (Dawkins 1976). Postępowanie każdego z nas na poziomie ewolucyjnym jest 
wysoce egoistyczne. To właśnie geny każą nam za wszelką cenę dominować nad 
innymi osobnikami. Jeśli już decydujemy się na współpracę z innym nosicielem 
genów, to poszukujemy ludzi dysponujących co najmniej tak dobrymi genami, jak 
nasze własne (krewni, partnerzy seksualni), lub takich, którzy prawdopodobnie mogą 
się nam zrewanżować. Wszelkie więzi (podobnie jak i inne nasze zachowania) tworzą 
się z perspektywy korzyści, jaką mogą osiągnąć geny danego osobnika.

Wróćmy teraz do przekonań infoentuzjastów pracujących nad spójną konstruk-
cją teoretycznych podstaw społeczeństwa informacyjnego. otóż w świetle tego, 
co napisaliśmy powyżej o doborze naturalnym na poziomie genów, a nie grup czy 
jednostek, informacja w życiu ludzkim definiowanym w ramach biologicznych nie 
występuje w aspekcie dynamicznym. W każdym razie informacja, o jakiej mówi się 
w koncepcjach społeczeństwa informacyjnego. Jedyny biologiczny cel człowieka 
zawarty w teorii ewolucji osiągany jest z udziałem informacji zakodowanej, której 
zasobu nie można ani zwiększyć, ani zmienić. Zasób informacyjny człowieka z epoki 
kamienia łupanego będzie różnił się od zasobu człowieka reprezentującego rozwi-
nięte społeczeństwo informacji wyłącznie poziomem rozwoju ewolucyjnego. W tym 
kontekście w ogóle nie pojawia się informacja rozumiana tradycyjnie jako pewna 
kategoria społeczna.

2 Urodził się w 1941 r. Wydał m.in.: The Selfish Gene (1976), The Extended Phenotype (1982), The 
Blind Watchmaker (1986), River Out of Eden (1995), Climbing Mount Improbable (1996) i Unweaving 
the Rainbow (1998).
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Informacja w procesie wychowania człowieka

Koncepcje, o jakich w tej chwili mówimy, wpłynęły także na refleksję w za-
kresie teorii wychowania. Zdawano sobie oczywiście zawsze sprawę, że genotyp 
w ograniczony sposób warunkuje przebieg procesów wychowawczych, jednak 
największą wagę w wychowaniu i edukacji przykładano do czynników środowi-
skowych. Na tym gruncie powstało wiele teorii pedagogicznych. Takie przekonania 
są także podstawą dynamicznie rozwijającego się w pedagogice nurtu normatyw-
nego, którego twórcy dostrzegali możliwość kształtowania osobowości młodego 
człowieka na drodze przekazywania mu pewnych norm w postaci informacyjnej 
(lub quasi-informacyjnej).

obecnie coraz częściej dostrzega się rolę genotypu jako dziedziczonej matry-
cy ludzkich cech. Niewątpliwie niemały wpływ na to miały rezultaty badań nad 
bliźniętami jednojajowymi, potwierdzające stanowisko, iż szerzej należy ujmować 
wpływ genów na procesy rozwojowe człowieka (Plomin i in. 2001). Zgodnie z prze-
konaniem wielu teoretyków wychowania aspekt genetyczny dominuje w rozwoju 
jednostki ludzkiej.

Teorie społeczeństwa informacji marginalnie wprawdzie traktują sprawy edukacji 
i wychowania, niemniej w kontekście rozważań o potrzebach informacyjnych czło-
wieka na poziomie biologicznym problem roli genów w wychowaniu pozwoli nieco 
pełniej uzasadnić centralną tezę naszego tekstu.

Jeśli życie ludzkie zawiera tak silne determinanty genetyczne, że zasobu infor-
macyjnego człowieka nie można kształtować ad hoc, to również twierdzenie o pro-
cesie wychowania jako procesie informacyjnym pozbawione jest podstaw. Genotyp 
nieprzyjmujący innych od już posiadanych informacji decyduje o kształtowaniu 
się podstaw osobowości młodego człowieka. Wobec tego przenoszenie warunków 
funkcjonowania społeczeństwa informacji na procesy wychowawcze nie będzie 
uzasadnione. W tej sytuacji także w wychowaniu informacja odgrywa znikomą rolę 
(czy tego chcemy, czy nie).

obrońcy teorii społeczeństwa informacji mogą oczywiście twierdzić, że w kon-
cepcjach tych informację definiuje się na nieco wyższym poziomie – jako element 
wytwarzany w procesach życia społecznego człowieka i tym samym funkcjonujący 
wyłącznie na poziomie społecznym. Jednak współczesna biologia dostarcza nam 
interesujących argumentów do dyskusji także w ramach tak postawionego problemu, 
bowiem na kanwie teorii samolubnego genu Richard Dawkins wprowadza pojęcie 
memu, a w jego konsekwencji – memetyki.

Rola informacji w memetyce 

Wymiana idei w naszym życiu społecznym odbywa się za pośrednictwem ele-
mentów przypominających geny. Różnica polega na tym, że memy, bowiem o nich 
właśnie mówimy, zawierają informacje kulturowe. To podstawowe założenie wystę-
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pujące w memetyce – dyscyplinie śledzącej mechanizmy rozprzestrzeniania się idei 
i przekonań kulturowych w kategoriach socjobiologicznych. Mem będzie w takim 
razie jednostką transmisji kulturowej. Memem może być np. idea polityczna, teoria 
naukowa, styl ubierania się, przebój muzyczny, elementy doktryny religijnej itp. 
Najważniejszą cechą memu jest zdolność do replikacji, która zachodzi na drodze 
naśladownictwa. Jeśli mechanizmy zachowania się memów są analogiczne do tych, 
które rządzą genami, rozpowszechnianie się memów zachodzić będzie poza naszą 
świadomością. Ta teza memetyki ma istotne konsekwencje, albowiem replikacja 
memów będzie musiała następować zgodnie z wzorami rozprzestrzeniania się 
wirusów. Zastosowanie dorobku epidemiologii w memetyce poważnie rozszerza 
możliwości formalnego opisu rozprzestrzeniania się memów. Korzystając z algo-
rytmów służących epidemiologom do analiz replikacji wirusów, możemy aproksy-
mować np. potencjalny moment zaniknięcia jakiejś idei bądź kierunki jej dalszej 
ekspansji. Tworzy się wówczas modele matematyczne, z wykorzystaniem dwóch 
podstawowych wskaźników epidemiologicznych: „współczynnika narodzin” oraz 
„współczynnika śmierci”.

Nas interesować będzie przede wszystkim rozprzestrzenianie się memów poza 
naszą świadomością, ponieważ bezpośrednio wiąże się to z pojęciem informacji. 
Memy wprawdzie muszą być jednostką informacji społecznej, a nie tylko biologicznej 
(w każdym razie zawierają taką informację), niemniej ich rozprzestrzenianie się nie 
będzie już procesem, w którym informacja odgrywa istotniejszą rolę. To ważne także 
z punktu widzenia teorii społeczeństwa informacji, zakładającej korelację pomiędzy 
świadomością człowieka a liczbą percypowanych przez niego informacji dotyczą-
cych idei. Uważa się bowiem, że w życiu politycznym, religijnym, społecznym itp. 
uczestniczymy w sposób świadomy. Uczestnictwo w nim ma charakter opcjonalny, 
polegający na nieustannym dokonywaniu wyborów. Memetyka twierdzi natomiast, 
że wybory te wcale nie są wolne. Determinuje je epidemiologiczny model replikacji 
memów, który jest niezależny od naszej woli. Fakt ten podważa jedną z naczelnych 
zasad teorii społeczeństwa informacji.

Determinizm fizjologiczny a potrzeba informacji

W kontekście prowadzonych powyżej rozważań warto także nieco uwagi poświę-
cić naszym zachowaniom na poziomie neurofizjologicznym. Rozważania prowadzimy 
nieprzerwanie w aspekcie ludzkich potrzeb informacyjnych.

Z naszych rozważań wynika, że nie ma czegoś takiego, jak wolna wola; intencje 
naszego działania są w istotniejszym, niż dotychczas sądzono, stopniu determinan-
tem biologicznym, nawet w ramach zachowań społecznych. Przekonanie o wolnej 
woli i niezdeterminowanym dokonywaniu wyborów jest prawdopodobnie jednym 
z wielu mechanizmów adaptacyjnych do środowiska. Nasze wybory to nie rezultat 
autonomicznej dla człowieka wolności, lecz odruch mózgu, dyktowany genetycznymi 
potrzebami człowieka.
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Benjamin Libet3 udowodnił, że teza ta sięga głębiej, niż może się wydawać (Li-
bet 2004), i choć obecnie skrajnie rozumiany determinizm biologiczny zastąpiony 
został nieco łagodniejszą formą, to furtka wolności jest w jego ramach nadal bardzo 
wąska.

Nie da się udowodnić braku potrzeby informacji na poziomie fizjologicznym funk-
cjonowania woli człowieka bez przedstawienia głośnych eksperymentów prowadzo-
nych przez Libeta. Polegały one na mierzeniu czasu, jaki mijał od chwili pobudzenia 
mózgu do momentu, gdy fakt ten docierał do świadomości pacjenta. Doświadczenie 
to dowodziło, że pomiędzy pobudzeniem neuronu a zdaniem sobie z tego sprawy 
przez człowieka upływało ok. 0,5 sekundy. Na podstawie tej obserwacji Libet prze-
prowadził kolejne doświadczenia. Tym razem w ramach eksperymentu proszono jego 
uczestników o wykonanie ruchu, analizując jednocześnie aktywność mózgu. Rezultaty 
zaskoczyły wszystkich – okazało się, że mózg człowieka najpierw przygotowuje się do 
wykonania ruchu, a dopiero potem w świadomości pojawia się intencja jego podjęcia. 
Czas pomiędzy przygotowaniem mózgu do takiej akcji a wolą jej podjęcia wynosi aż 
0,3–0,5 sekundy. oznacza to, że nasz mózg pół sekundy wcześniej, niż podjęliśmy 
decyzję o wykonaniu jakiegoś ruchu, wiedział o naszym zamiarze.

Na początku obecnego wieku Daniel Wagner (2002) stwierdził wręcz, że – jeśli 
można posłużyć się parafrazą tytułu jego książki – mówienie o wolnej woli jest ilu-
zją. To nie my jako świadomy podmiot procesów społecznych podejmujemy w pełni 
świadome, niczym nieograniczone w swej autonomii (przynajmniej na poziomie 
jednostki) decyzje. Robi to za nas, wyposażony w intencje działania niezależnego 
od naszej woli, mózg.

Jak wobec tego dyskutować postulowane przez teoretyków społeczeństwa infor-
macji potrzeby informacyjne człowieka na poziomie, o którym w tej chwili mówimy? 
Wydaje się, że nie tylko mamy tu do czynienia z brakiem potrzeb informacyjnych, lecz 
wręcz uznawanie takich procesów za informacyjne może doprowadzić wyłącznie do 
utrwalenia błędnego przeświadczenia o wykorzystywaniu przez nas w procesach 
decyzyjnych wolnej woli, która w świetle tej teorii jest zwykłą utopią. Jak twierdzi 
Daniel Wegner (1976), wolna wola w znaczeniu neurofizjologicznym jest iluzją, czyli 
po prostu nie istnieje. Decyzje nadal podejmowane będą bez udziału świadomości. 
Najbardziej istotne zachowania na tym poziomie zachodzić będą bez naszej woli.

Przedstawione powyżej ujęcie jest prawdopodobnie o wiele bardziej skompliko-
wane. Na gruncie nauk biologicznych przyjmuje się dziś dość powszechnie, że nikt 
z nas nie wykorzystuje wszystkich możliwości zapisanych w genotypie. To, które 
z nich zostaną zaktywowane w ciągu naszego życia osobniczego, zależy w znacznym 
stopniu od bodźców płynących ze środowiska. U naszych bliskich krewnych – szym-
pansów, bonobo czy goryli – spora część zachowań kulturowo-społecznych kształtuje 
się pod wpływem uczenia się i obserwacji dorosłych osobników. Tak dzieje się też 

3 Fizjolog, urodzony w 1916 r., przez większość życia związany z Uniwersytetem Kalifornijskim 
w San Francisco. Domeną badawczą B. Libeta jest neurofizjologia, w tym przede wszystkim odruchy 
mózgowe. Autor oraz redaktor wielu publikacji, w tym m.in.: Mind time: the temporal factor in conscio-
usness; Neurophysiology of consciousness: selected papers and new essays.
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np. z akwizycją języka. Zdolność posługiwania się językiem ludzkim jest bez wątpienia 
przekazywana genetycznie, ale praktyczne opanowanie kompetencji konkretnego języ-
ka naturalnego zależy od procesu socjalizacji, a więc także od informacji zewnętrznej 
docierającej do danego osobnika, która pełni funkcję wyzwalacza. Wiemy także, że 
dziecko ludzkie pozbawione kontaktu z językiem do mniej więcej początków okresu 
pokwitania nie ma już właściwie żadnych szans na jego opanowanie. Po upływie 
okresu krytycznego ta naturalna zdolność zanika. Podobnie, jak należy przypuszczać, 
dzieje się w wypadku wielu innych zachowań społecznych człowieka.

Wnioski

W artykule podjęliśmy próbę skonfrontowania przesłanki teorii społeczeństwa 
informacji, przewidującej, że na każdym poziomie funkcjonowania ludzkiego życia 
istnieją potrzeby informacyjne, z biologicznym poziomem funkcjonowania jednostki 
ludzkiej włącznie. W świetle przytoczonych teorii, głównie socjobiologicznej koncep-
cji życia człowieka, teorii samolubnego genu oraz memetyki, trudno mówić o potrze-
bach informacyjnych człowieka w kategoriach informacyjnych, w jakich mówi się 
o nich w koncepcji społeczeństwa informacji. Także eksperymenty przeprowadzone 
na ludzkim mózgu, których celem było badanie wpływu woli na wykonywanie przez 
człowieka czynności związanych z aktywnością ruchową, dostarczają podobnych 
wniosków. Wobec tego należałoby nieco ostrożniej formułować przesłanki definicji 
społeczeństwa informacji. W dotychczasowych a priori zakłada się istnienie korelacji 
pomiędzy wielkością posiadanego zasobu informacji a jakością ludzkiego życia. Na 
poziomach genetycznym i memetycznym, jeśli w ogóle można mówić o informacji, 
to nie ma ona charakteru zasobu, mogącego przyrastać lub maleć. W tej sytuacji 
sterowanie informacją nie tylko w znaczeniu jej wielkości, ale również jakości, oka-
zuje się iluzją. Wiele ze wspomnianych definicji społeczeństwa informacji w ogóle 
nie kategoryzuje ani charakteru informacji, ani poziomu funkcjonowania jednostki 
ludzkiej. Można w tej sytuacji uważać, że pojawiająca się w nich kategoria informa-
cji jest uniwersalna i w sposób nieograniczony odnosi się do całokształtu ludzkiego 
życia. Jak się okazuje, przekonanie to jest kontrfaktyczne.

W świetle powyższych uwag należy postulować precyzyjniejsze rozróżnienie po-
szczególnych kategorii informacji w tworzonych definicjach społeczeństwa informacji, 
bowiem wszelkie generalizacje mogą prowadzić do fałszywych wniosków.
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